ANUNȚURI
Luni, 18 mai 2020

OFERTE SERVICIU
l Primăria Găneasa- Ilfov organizează în data de
11.06.2020 concurs recrutare 2x Muncitor calificat.
Detalii la 021.351.30.60.
l GM Optim Deal SRL angajează 4 (patru) posturi
de muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet
(COR 931301), pentru lucrări în București-Ilfov.
Programări interviu la telefon 0726.108.790. Candidații trebuie să se prezinte la interviu cu CV.
l Consola Grup Construct SRL angajează muncitori
în construcții pentru șantiere din Germania (se
asigură cazare). Relații la telefon: 021.321.36.39/021.
327.10.50/021.327.10.51; e-mail luminita@consola.ro
sau la sediul firmei din București, Sector 3, str.
Zborului, nr.6.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a postului vacant, de execuţie, de consilier gr. I (achiziții publice) din cadrul Biroului Economic.
Concursul se va desfăşura în perioada 12 -17.06.2020,
orele 10.00. Perioada de depunere a dosarelor este
19.05.2020 -02.06.2020, la sediul OCPI Teleorman.
Pentru date suplimentare consultaţi site-ul OCPI
Teleorman: www.ocpitr.ro.
l UAT Oraş Ovidiu, cu sediul în localitatea Ovidiu,
str.Sănătăţii, nr.7, județul Constanța, organizează
concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură
contractuală: muncitor necalificat II- pe o perioadă
nedeterminată din cadrul biroului Gospodărie Orășenească a Serviciului Tehnic și ADPP. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: studii
medii/studii generale; -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba practică în
data de 11.06.2020, ora 10.00, la sediul instituției;
-proba interviu se afișează odată cu rezultatul probei
practice, la sediul instituției. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în 10 zile lucrătoare de la
afișare, la sediul instituției. Relații suplimentare se
pot obține de la compartimentul resurse umane: str.
Sănătății, nr.7, loc.Ovidiu, jud.Constanța, telefon:
0241.255.340/115, fax: 0241.255.341 și e-mail primariaovidiu@gmail.com
l ANUNŢ. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea organizează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, concursul din perioada 15 - 19
iunie 2020 pentru ocuparea unui post contractual
vacant, după cum urmează: La Biroul Juridic,
Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii - 1 post de
consilier gradul IA-cu încadrare pe perioadă nedeterminată; - studii de specialitate:studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalent în domeniul ştiinţelor economice sau juridice-specializare drept; - vechime în specialitatea
studiilor:minim 6 ani şi 6 luni. Data, ora şi locul de
desfăşurare a probei scrise:15 iunie 2020 la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vâlcea, str.General Praporgescu, nr.22, camera - sala
de şedinţe, orele 9,30. Data, ora și locul de desfășurare a interviului:19 iunie 2020 la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, str.General
Praporgescu, nr.22, camera – sala de şedinţe, orele
9,30. Data limită de depunere a dosarelor: 02 iunie
2020, orele 14.00, la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vâlcea str.General Praporgescu, nr.22, camera- secretariat. Date de contact:
Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii,
telefon 0250-744150 sau la adresa de e-mail vl@
ancpi.ro.
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și
Încercări pentru Electrotehnică- ICMET Craiova
organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de:
tehnician treapta I în domeniul electric, mecanic- 3
posturi; tehnician treapta III în domeniul electric- 9
posturi; tehnician treapta III în domeniul mecanic- 8
posturi. Obiectul principal de activitate al ICMET
Craiova este “Cercetare și dezvoltare în alte științe
naturale și inginerie” (cod CAEN 7219) și este stabilit
prin HG nr.81/11.02.1999, modificată prin HG
nr.1495/2008, privind organizarea și funcționarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare și
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Încercări pentru Electrotehnică- ICMET Craiova.
Concursul se va desfășura la sediul ICMET Craiova
din Bvd.Decebal, nr.118A, Craiova, în data de
23.06.2020, începând cu ora 09.00. Data limită de
depunere a dosarului: 17.06.2020, ora 14.00. Metodologia de concurs, Regulamentul de desfășurare a
concursului, Criteriile de selecție, Atribuțiile funcției,
etc. se obțin de pe pagina web a institutului: www.
icmet.ro, sau de la sediul unității. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon:
0351.404.888, interior 218 (în intervalul orar 09.0015.00) sau la adresa de e-mail: nela@icmet.ro

ora 09.00. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune până la data de 08.06.2020, la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Compartimentul Resurse Umane până la ora 12.00 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Tematica şi bibliografia se
afişează la sediul Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” şi pe site-ul www.bcub.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” şi la nr. de telefon:
021/313.16.05/int.258.

l Baidoc Nelu anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Spălătorie Auto, propus a fi
amplasat în Str. Sabarului nr.166, Ilfov, Clinceni.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția
mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr.1, Sector 6,
Bucuresti și la sediul Baidoc Nelu, Str. Sabarului
nr.166, Ilfov, în zilele de luni- vineri, între orele 8.0016.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorității competente pentru protecția
mediului Ilfov.

l Primăria comunei Moldova-Sulița, județul
Suceava, organizează concurs, pentru ocuparea
postului contractual de execuţie vacant de inspector
de specialitate debutant, în cadrul compartimentului
„Secretariat, arhivă agricultură, stare civilă şi asistenţă socială”. Concursul va avea loc la sediul
Primăriei comunei Moldova-Suliţa, judeţul Suceava,
în data de 11 iunie 2020, ora 12.00 -proba scrisă, iar
interviul se va susţine într-un termen de maxim 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Studii
necesare: superioare cu diplomă de licenţă. Vechimea
în specialitatea studiilor nu este necesară. Condițiile
de participare, conţinutul dosarului de concurs şi
bibliografia sunt afișate la sediul instituției. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs, la
sediul instituţiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului. Relații suplimentare la sediul
Primăriei comunei Moldova-Suliţa, persoană de
contact: d-l.Harasemciuc Vasile, telefon:
0230.572.222, int.13.

l Subscrisa SC Gelsen- GSN Construct SRL, cu
sediul în jud.Brașov, mun.Brașov, str.Zaharia Stancu,
nr.23C, birou 3, identificat prin CUI:25803846, în
calitate de beneficiar al proiectului: “PUZ- Zona
Mixtă: Spații Comerciale, Birouri, Servicii, Industrie
Nepoluantă, Producție și Depozitare, Amplasare
Panouri Publicitare, Totem/Unipol, Semnalistică pe
Fațade și în Incintă, Amenajare Accese și Locuri de
Parcare în Incintă”, demarat în mun.Timișoara, jud.
Timiș, identificat prin CF nr.407511, 407777, 407920,
408436, 409590, 422819, 422820, 422821, 422822,
422823- Timișoara și declanșarea etapei de încadrare
pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului/programului se poate
realiza la adresa: str.Alexandru Macedonski, nr.1,
mun.Timișoara, jud.Timiș, zilnic, între orele 10.0016.30. Comentariile și sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Timiș, str.B-dul. Liviu Rebreanu,
nr.18-18A, în termen de 15 zile calendaristice de la
data prezentului anunț.
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l CII Velea Cristina Raluca, lichidator judiciar
provizoriu al debitorului Reset Activ Trading
SRL- în faliment, NOTIFICĂ Intrarea în faliment
prin procedura simplificată a debitorului Reset
Activ Trading SRL, cu sediul în București, Str.
Nicolae Filipescu, nr.32, Scara A, et.1, ap.12,
Sector 2, RO30676862, J40/10840/2013, prin
Încheierea din 11.05.2020 pronunțată în dosarul
7165/3/2020 al Tribunalul București, Secţia a
VII-a Civilă, ridicarea dreptului de administrare şi
dizolvarea. S-au stabilit următoarele termene
limita: de înregistrarea cererii de admitere a creanţelor: 29.06.2020; de verificare a creanţelor, de
întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe: 09.07.2020; de definitivare a
tabelului creanțelor: 03.08.2020; prima Adunare a
creditorilor va avea loc la sediul debitoarei la data
de 14.07.2020, ora 16.00. Cererea de admitere a
creanței va fi însoţită de documentele justificative
ale creanței și ale actelor de constituire de cauze de
preferință, de dovada plăţii taxei judiciare de
timbru în sumă de 200Lei, se întocmește în 2
exemplare și se depune la dosar sau transmise prin
poştă atât în format scriptic (hârtie) la grefa
Secției a VII-a civilă a Tribunalului București, cât
şi în format electronic (documente PDF de
maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail:
trb-insolventa@just.ro, iar exemplarul destinat
practicianului în insolvență va fi trimis atât prin
poștă cât și pe adresa de e-mail: avocatcristinavelea@gmail.com. Telefon: 0745.532.166.

l Centrul de Medicină Navală, cu sediul în
Constanța, strada Dezrobirii, nr.80, județul
Constanța, în conformitate cu Hotărârea de Guvern
nr.286 din 23.03.2011 cu modificările și completările
ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui
post vacant de personal civil contractual de execuție
-Îngrijitor, sudii medii sau generale, nu sunt solicitate
condiții de vechime- (1 post). Concursul se va desfășura la sediul UM 02125 Constanța, str.Dezrobirii,
nr.80, astfel: -probă scrisă: în data 11.06.2020, ora
11.00; -interviu: în data 17.06.2020, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale stabilite de HG 286/2011
cu modificările și completările ulterioare. Condițiile
specifice necesare pentru ocuparea posturilor sunt:
-Studii generale sau medii; -Nu sunt solicitate
condiții de vechime; -Abilitate de comunicare, lucru
în echipă, integritate morală, respectarea restricţiilor
impuse de specificul instituţiei militare; -Nivelul de
acces la informații clasificate este „secret de
serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care
dorește să candideze privind verificarea în vederea
obținerii autorizației de acces la informații clasificate,
în situația în care va fi declarat „admis”; -Rezistenţă
la efort fizic. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunțului în Monitorul oficial,
Partea a III-a, la sediul unității din localitatea
Constanța, strada Dezrobirii, nr.80, județul
Constanța. Persoane de contact: plutonier adjutant
principal Anghel Nicolae, telefon 0241.655.650 interior 409. Documentele aferente concursurilor,
respectiv anunțurile cuprinzând condițiile generale și
specifice, calendarele de desfășurare a concursurilor,
bibliografia și tematica se pot consulta la adresele de
internet www.navy.ro, www.posturi.gov.ro sau la
sediul Centrului de Medicină Navală.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a 9 posturi
contractuale vacante, în conformitate cu art.12(1),
art.30(1) din Codul muncii, astfel: 1. 1 post vacant de
muncitor calificat IM –Serviciul Administrativ.
Tehnic, perioadă nedeterminată; 2. 1 post vacant de
îngrijitor I –Serviciul Administrativ. Tehnic, perioadă
nedeterminată; 3. 1 post vacant de muncitor calificat
IM -serviciul Financiar. Contabilitate, perioadă
nedeterminată; 4. 1 post vacant de bibliotecar IA M
- Serviciul Conservarea Colecţiilor, perioadă nedeterminată; 5. 1 post vacant de bibliotecar I M -Serviciul
Conservarea Colecţiilor, perioadă nedeterminată; 6. 1
post vacant de bibliotecar II S - Serviciul Comunicarea Colecțiilor, perioadă nedeterminată; 7. 1 post
vacant de bibliotecar II S –Serviciul Comunicarea
Colecțiilor, perioadă nedeterminată; 8. 1 post vacant
de bibliotecar IA M - Filiala de Fizică, perioadă
nedeterminată; 9. 1 post vacant de bibliotecar I SSD
–Filiala de Limbi și Literaturi Străine. Secția Limbi și
Literaturi Romanice, Clasice și Orientale, perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: 1.
Muncitor calificat IM –Serviciul Administrativ.
Tehnic, perioadă nedeterminată: Studii medii/ generale; Certificat/ Atestat instalator; Vechime în muncă
minim 4 ani. 2. Îngrijitor IM –Serviciul Administrativ. Tehnic, perioadă nedeterminată: Studii medii/
generale; Vechime în domeniul întreținerii și curățeniei minim 4 ani. 3. Muncitor calificat IM -Serviciul
Financiar. Contabilitate: Studii medii/ generale;
Certificat/ Atestat instalator; Vechime în muncă
minim 4 ani. 4. Bibliotecar IA M - Serviciul Conservarea Colecţiilor, perioadă nedeterminată: Studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime
minim 1 an într-o bibliotecă universitară curs de
inițiere în biblioteconomie. 5. Bibliotecar I M - Serviciul Conservarea Colecţiilor, perioadă nedeterminată:
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
curs postliceal de biblioteconomie sau curs de inițiere
în biblioteconomie; Vechimea în muncă nu este nece-

sară. 6. Bibliotecar II S - Serviciul Comunicarea
Colecțiilor, perioadă nedeterminată: Studi superioare
absolvite cu diploma de licență; curs de inițiere în
biblioteconomie; Vechimea în muncă nu este necesară. 7. Bibliotecar II S –Serviciul Comunicarea
Colecțiilor, perioadă nedeterminată: Studi superioare
absolvite cu diploma de licență; curs de inițiere în
biblioteconomie; Vechime: minim șase luni de activitate într-o bibliotecă. 8. Bibliotecar IA M - Filiala de
Fizică, perioadă nedeterminată: studii medii absolvite,cu diploma de bacalaureat, atestat de competențe
profesionale în specializarea Biblioteconomie/ adeverință de absolvire a cursului, cunoștințe de utilizare a
calculatorului; vechime de minim 3 ani în activitatea
specifică de bibliotecă. 9. Bibliotecar I SSD - Filiala
de Limbi și Literaturi Străine. Secția Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Orientale: studii superioare
de scurtă durată în domeniul biblioteconomiei absolvite cu diploma de licență, cunoștințe de utilizare a
calculatorului, vechime de minim 3 ani în activitatea
specifică de bibliotecă. Concursul se organizează la
sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din
Bucureşti, str. Boteanu, nr.1, sector 1, şi va conţine
două probe: probă scrisă în data de 11.06.2020, ora
09:00, şi interviul în data de 16.06.2020, începând cu
ora 09.00. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune până la data de 04.06.2020, la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Compartimentul Resurse Umane până la ora 12.00 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Tematica şi bibliografia se
afişează la sediul Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” şi pe site-ul www.bcub.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” şi la nr. de telefon:
021/313.16.05/int.258.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a unui post
contractual vacant, în conformitate cu art.12(1),
art.30(1) din Codul muncii, astfel: -1 post vacant de
Consilier I S -Serviciul Achiziții Publice. Juridic,
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare: -Studii superioare absolvite cu diploma de
licență (studii economice/ juridice/ inginerești);
-vechime într-o bibliotecă universitară: minim 4 ani;
-vechime în domeniul achizițiilor publice: minim 4
ani; -cunoștințe de operare calculator. Pentru
înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta documentele prevăzute în legislația în vigoare, precum și:
1. Recomandare din partea unui şef ierarhic superior
referitoare la activitatea desfășurată în domeniul
achizițiilor publice; 2. Memoriu de activitate profesională. Concursul se organizează la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, str.
Boteanu, nr.1, sector 1, şi va conţine două probe:
probă scrisă în data de 12.06.2020, ora 09:00, şi interviul în data de 17.06.2020, începând cu ora 09.00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până
la data de 05.06.2020, la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I”, Compartimentul Resurse
Umane până la ora 12.00 şi trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica şi bibliografia se afişează la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi pe site-ul
www.bcub.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi la
nr. de telefon: 021/313.16.05/int.258.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a unui post
contractual vacant, în conformitate cu art.12(1),
art.30(1) din Codul muncii, astfel: -1 post vacant de
Șef Serviciu Administrativ.Tehnic, perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare: -studii
superioare absolvite cu diploma de licență; -vechime
într-un post de conducere: minim 5 ani; -vechime
într-o bibliotecă universitară: minim 1 an. Pentru
înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta documentele prevăzute în legislația în vigoare, precum și:
1. Recomandare din partea unui şef ierarhic superior;
2. Memoriu de activitate profesională; 3. Plan Managerial, prin raportare la Strategia B.C.U. „Carol I”
pentru perioada 2016-2020 existenta la adresa http://
www.bcub.ro/home/strategii-si-rapoarte/strategii/
strategie-2016-2020. Concursul se organizează la
sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din
Bucureşti, str. Boteanu, nr.1, sector 1, şi va conţine
două probe: probă scrisă în data de 15.06.2020, ora
09:00, şi interviul în data de 18.06.2020, începând cu

l Unitatea Administrativ-Teritorială Vâlcelele, din
județul Buzău, anunță reluarea publicării documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.2, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 32, 34, 37, 39, începând
cu data 19.05.2020 pe o perioadă de 28 de zile calendaristice, la sediul Primăria Vâlcelele, conform art.14
alin.(1) și (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 la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară: http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau
l Unitatea Administrativ-Teritorială Gălbinași, din
județul Buzău, anunță reluarea publicării documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale, nr.4, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 43, 48, 49, începând cu
data 20.05.2020, pe o perioadă de 16 zile calendaristice, la sediul Primăria Gălbinași, conform art.14
alin.(1) și (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 la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară: http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau
l Unitatea administrativ - teritorială Scutelnici din
judeţul Buzău anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru UAT Scutelnici, începând cu data de 21.05.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Scutelnici, conform: „Legii
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Scutelnici şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_
docs/?dir=Buzau/Scutelnici.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea administrativ - teritorială Răucești, din județul Neamț,
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 66, 69, 70 și 104
începând cu data de 25.05.2020, pe o perioadă de 60
de zile calendaristice, la sediul Primăriei Răucești,
conform art. 14, alin.(1) și (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 la sediul primăriei Răucești, din județul
Neamț și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.

l Anunț public. SC Lidl România SCS , titular al
proiectului “Construire centru comercial, amenajare
parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare
acces auto si pietonale, realizare imprejmuire si
organizare de santier”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, fara
evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
pentru “Construire centru comercial, amenajare
parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare
acces auto si pietonale, realizare imprejmuire si
organizare de santier” , propus a fi amplasat în
Focsani, str. Birsei, nr.15,CF 52234, jud. Vrancea.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str.
Dinicu Golescu nr.2, în zilele de luni-joi , intre orele
8,00-16,30 si vineri intre orele 9.00-14,00 , precum şi
la următoarea adresă de internet http://apmvn.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 Agentiei pentru Protecţia Mediului
Vrancea.
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l Anunţ public. S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul
în sat Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, DN 72,
Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova,
anunţă public solicitarea de obținere a autorizaţiei de
mediu pentru obiectivul „Supermarket Lidl”
amplasat în municipiul Onești, Str. Libertății, nr.
86A, județul Bacău. Persoanele fizice sau juridice
interesate, pot depune eventualele contestații sau
sugestii, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Bacău, str. Oituz, nr. 23, jud. Bacău, Telefon: 0234
512708, e-mail: office@apmbc.anpm.ro.
l Anunț public. S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul
social în comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72,
Crângul lui Bot, KM 73+810, sat Nedelea, județul
Prahova, titular al activității corespunzătoare
codului CAEN 4711 - Comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi și tutun, ce se desfășoară în cadrul obiectivului „Supermarket Lidl” din
municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 2A, județul Vaslui,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obținere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea
declarată. Informații privind documentația depusă
pot fi obținute la sediul APM Vaslui, str. Călugăreni,
nr. 63, tel: 0335 401723, fax:0335 361842, în zilele de
luni-vineri, între orele 8.00–16.00. Observațiile publicului, contestațiile și sugestiile legate de activitate se
depun în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul APM Vaslui, pe toată durata derulării
procedurii de autorizare.
l Comunicat. Societatea Prodvinalco SA, cu sediul
social in Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, avand
numar de inregistrare la Registrul Comertului Cluj
J12/68/1991, cod de identificare fiscala RO 199222,
simbol VAC, informeaza actionarii interesati ca
Raportul Trimestrial aferent trimestrului I 2020 este
disponibil pe site-ul societatii www.prodvinalco.ro ,
Sectiunea Actionariat, in forma scrisa la sediul
Prodvinalco SA, Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4
si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro,
sectiunea AERO, simbol VAC.
l UAT Comuna Căpâlnița din Județul Harghita,
anunță că, începând cu data de 15.05.2020, se va
relua termenul de afișare a documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele nr.17, 41, 42 și 44 din
UAT comuna Căpâlnița, afișate în data de
17.02.2020 și suspendate, pe perioada stării de
urgență, de la data de 16.03.2020. Termenul de
afișare de 60 de zile se va împlini la data de
15.06.2020, dată până la care cei interesați pot
depune cererei de rectificare la Primăra Comunei
Căpâlnița, precum și pe pagina de internet special
creată în acest scop de către Agenția Națională de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Orașul Târgu Frumos, Cuza
Vodă, nr. 67, Oraș Târgu Frumos, judeţul Iași, telefon
0232.710.906, fax 0232.710.330, email: secretariat@
primariatgfrumos.ro, cod fiscal 4541068. Anunţ de
participare pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local -Unitatea Administrativ
Teritorială Oraşul Târgu Frumos, cu sediul în localitatea Târgu Frumos, str.Cuza Vodă, nr.67, ca urmare
a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
a VI-a, nr.87/15.05.2020, a Programului anual al
finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul
local al Orașului Târgu Frumos pe anul 2020, face
cunoscută intenția de a atribui contracte de finanţare
nerambursabilă din fonduri publice acordate de la
bugetul local în sumă de 130.000Lei pentru anul
2020, în acord cu prevederile Legii nr.350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile. Pentru
a putea participa la procedura privind atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă, solicitanţii
trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice
fără scop patrimonial -asociaţii ori fundaţii constituite conform legii. Domeniile pentru care se acordă
finanțări nerambursabile sunt: Sportiv de utilitate
publică și Social. Suma alocată și aprobată domeniilor: Sportiv de utilitate publică: 80.000Lei, Social:
50.000 Lei, conform HCL nr. 15/20.02.2020 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Orașului Târgu Frumos, pe anul 2020, HCL nr.
29/26.03.2020 privind aprobarea Programului anual
al finanțărilor nerambursabile. Criteriile pe baza
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cărora se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă: în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local, aprobat prin HCL
nr.6/28.01.2016. Acesta poate fi accesat pe site-ul
instituției: www.primariatgfrumos.ro -la secțiunea
Anunțuri publice. Termenul limită până la care solicitanții pot depune propunerile de proiecte prevăzută în regulament este 19 iunie 2020, ora 16.00, la
Secretariatul Primăriei Orașului Târgu Frumos,
strada Cuza-Vodă, nr.67. Perioada de selecție și
evaluare a propunerilor de proiecte: 22-30 iunie
2020. Comisia de selecție și evaluare a proiectelor
legal constituită va comunica la încheierea procedurii de evaluare rezultatele evaluării în vederea
încheierii contractelor de finanțare nerambursabilă.
În situația în care vor rămâne fonduri nealocate, se
va organiza o a doua sesiune de depunere a proiectelor.
l Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială CONOP, din judeţul ARAD, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
începând cu data de 21.05.2020 pentru sectoarele
cadastrale nr. 12, 28, pe o perioadă de 40 de zile,
respectiv pentru sectorul cadastral nr. 4, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primăriei CONOP,
conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

LICITAŢII
l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Proprietati
imobiliare, TERENURI: -teren extravilan in
suprafata de 60.234 mp. situata in Comuna Gura
Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv
1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De 1719/1, De
1719/11, De 1719/12, De 1719/16, avand nr. cadastral 10316, inscris in Cartea Funciara nr. 1409, a
Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin
incheierile nr. 9786/2008, nr. 1415/2009 si 1886/2009
eliberate de OCPI - Prahova, Biroul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret
pornire licitatie –169.000,00 Euro; -teren extravilan
in suprafata de 169.959 mp. gasiti la masuratoare
si din acte 170.166 mp. si cota indiviza din teren
2911 (drum acces), situata in Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua 55,
Parcelele Lv 1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 1644/17, De
1644/12, De 1644/16, De 1644/18, avand nr. cadastral 10314, inscris in Cartea Funciara nr. 1408, a
Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin
incheierea nr. 9954/2008, eliberata de OCPI –
Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire licitatie
–635.000,00 Euro exclusiv TVA; –teren extravilan
in suprafata de 34.221 mp. situata in Comuna
Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua
57, Parcelele Lv1719/26 si De 1719/29, avand nr.
cadastral 10318, inscris in Cartea Funciara nr.
1411, a Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova,
prin incheierile nr. 9788/2008 si 1414/2009, eliberata de OCPI –Prahova, Biroul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret
pornire licitatie –122.000,00 Euro exclusiv TVA;
Terenurile prezentate sunt scoase spre vanzare la
pachet (nu se vand separat). 2. Proprietate imobiliara - BAZA DE PRODUCTIE situata in intravilanul Municipiului Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova, constituita din constructiile, C1 –
Depozit central, C2 –Birouri, C4 –Baraca metalica,
C6 –Magazie -cabină portar, C7 -Birou, C8 –Atelier
construcții metalice, C9 –Dormitoare, edificata pe
teren in suparafata de 8.840,33 m.p. rezultata din
masuratori si 7.914,00 m.p. din acte, proprietate de
stat, domeniul privat al Municipiului Ploiesti, dat
in folosinta pe durata nedeterminata conform
Deciziei fostului Consiliu Popular al Judetului
Prahova nr. 1086 din 19 iulie 1977. Constructiile
impreuna cu dreptul de folosinta al terenului au
fost intabulate la Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara Prahova –Biroul de Carte Funciara
Ploiesti, fiind inscrise in C.F. nr. 132374 a localitatii

Ploiesti, C.F. vechi 12893, avand nr. cadastral 7598.
Pret pornire licitatie –366.522 Euro exclusiv TVA.
3. Proprietatea imobiliara –PENSIUNE situata in
Comuna Manzalesti, Sat Bustea, Judet Buzau,
constituita din teren in suprafata de 2.404 m.p., din
care 1.402,00 m.p. faneta si 1.000,00 m.p. cu destinatia curti constructii pe care este edificata
Constructia C1 cu o suprafata construita desfasurata de 354,20 m.p., intabulate la Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau –Biroul
de Carte FunciaraBuzau, avand nr. cadastral
20035 (nr. castral vechi 4018) inscris in Cartea
Funciara nr. 20035 (C.F. vechi nr. 62) a localitatii
Manzalesti. Pret pornire licitatie –147.802,00 Euro
exclusiv TVA. 4. Bunuri mobile de tip obiecte de
inventar, apartinand Moldocons Grup SRL, in
valoare de 26.651,53 Lei exclusiv TVA; 5. Bunuri
mobile de tip materiale, apartinand Moldocons
Grup SRL, in valoare de 40.056,38 Lei exclusiv
TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru proprietatile imobiliare TERENURI -2.500,00 Lei exclusiv
TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliara BAZA DE PRODUCTIE
-3.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul Caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliara PENSIUNE
-2.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul Regulamentului de licitatie pentru Obiectele de inventar si
Stocul de marfa -1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul
de pornire al licitatilor pentru proprietatile imobilare TERENURI, reprezinta 100% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare; -Pretul de pornire al licitatilor pentru
proprietatile imobilare BAZA DE PRODUCTIE si
PENSIUNE, apartinand Moldocons Grup SRL,
reprezinta 100% din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de Evaluare; -Pretul de
pornire al licitatilor pentru obiectele de inventar si
stocul de marfa, apartinand Moldocons Grup SRL,
reprezinta 25% din valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare pentru fiecare bun
in parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi obtinute
de la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO46 UGBI
0000 2820 0687 7RON deschis la Garanti Bank SA
-Suc. Ploiesti pana la orele 14 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi
data a Caietului de sarcini si Regulamentului de
licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei,

de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile imobiliare, obiectele de inventar si stocul de
marfa, prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 22.05.2020, ora 10:00, iar daca bunurile nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 29.05.2020; 05.06.2020;
12.06.2020, 19.06.2020, ora 10:00. Toate sedintele
de licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor,
Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Comuna Movileni, cu sediul în comuna Movileni,
judeţul Galaţi, cod poștal 807195, telefon
0236.823.002, fax 0236.823.006, cod fiscal 3814747,
e-mail: primaria.movileni@yahoo.com, organizează
închirierea prin licitație publică a suprafeței de
pășune de 2,5ha situată în extravilanul Comunei
Movileni, județul Galați, aparținând domeniului
public al Unității Administrativ Teritoriale Comuna
Movileni, județul Galați, în data de 09.06.2020, ora
10.00. Prețul de pornire la licitație este de 174 Lei /ha
/an. Data limită de depunere a ofertelor: 09.06.2020,
ora 9.30, la sediul Primăriei Comunei Movileni.
Documentația necesară pentru elaborarea și prezentarea ofertelor se pune la dispoziția celor interesați la
sediul Primăriei Comunei Movileni, județul Galați.
Relaţii suplimentare la tel.0236.823.002 sau la sediul
Primăriei Comunei Movileni, judeţul Galaţi.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, cu
sediul în mun.Suceava, b-dul 1 Mai, nr.9, organizează
în ziua de 10.06.2020, ora 10.00, licitaţie publică cu
strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a
unui spațiu în suprafaţă de 1,0mp în vederea amplasării unui ATM, la sediul Inspectoratului de Poliție
Județean Suceava. Persoanele interesate se vor
prezenta la sediul unității din mun.Suceava, b-dul 1
Mai, nr. 9, de unde pot solicita în scris fișa de date a
achiziţiei, contra sumei de 2,00 Lei. Depunerea
documentaţiei se face până la data de 05.06.2020,
ora 14.00, la Secretariatul Serviciului Logistic din
IPJ Suceava. Relaţii suplimentare la sediul unităţii,
tel.0230.203.249.
l Flix Net Comunication IT SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică in bloc la valoarea de evaluare

redusa cu 25% de 156.144,75 lei fara TVA bunuri
mobile - echipamente IT: platforma monitorizare
software, sistem de securitate perimetru, cabinet
echipamente, statie de baza lte, radioreleu
microunde-2 buc, echipamente integrate, platforma operare reţea si echipament energie electrica. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie cu cel putin
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc
în 21.05.2020, ora 12/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 28.05.2020, 04.06.2020,
11.06.2020 si 18.06.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Fast For Internet Solution SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică in bloc la valoarea de evaluare
redus cu 5% de 471.817,50 lei fara TVA bunuri
mobile - echipamente IT: platforma monitorizare
software, sistem de securitate perimetru, cabinet
echipamente, statie de baza lte, radioreleu
microunde, echipamente integrare, platforma
operare reţea si echipament energie electrica.
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în 21.05.2020, ora 11:30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 28.05.2020,
04.06.2020, 11.06.2020 si 18.06.2020 aceeaşi oră,
în acelaşi loc.

PIERDERI
l Pierdute Atestat profesional transport marfa si
Atestat ADR colete, emise pe numele Stefan Nicolae.
Le declar nule.
l Card conducător auto, pierdut, Gușă Corneliu,
eliberat de ARR Argeș, declarat nul.
l UM 0449, cu sediul în Craiova, str.Alexandru
Macedonski, nr.7, jud.Dolj, declară pierdut și nul
sigiliul de metal pentru plastilină tip personal 20mm,
având amprenta MI 18170.

