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OFERTE SERVICIU
l S.C. Gina Efect S.R.L, CUI 
29628080, cu sediul în Deva, Calea 
Zarandului, nr. 104, angajează o 
menanjeră,  COD COR 911101. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, experiență în domeniu. 
Selecția are loc in data de 21.02.2020, 
ora 09:00 la sediul societății.

l Fundația Sfânta Elena,CIF 
9601780, cu sediul în Voluntari, 
Județul  I l fov,  s tr.  Erou Radu 
Costache, nr. 7, angajează: infirmieră, 
COD COR 532103- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, experiență în domeniu. 
Selecția are loc în data de 21.02.2020, 
ora 09:00 la sediul societății.

l SC Waterfall Engineering SRL, 
Șoseaua Nordului, nr. 96D, Sector 1, 
București, angajează sudori și instala-
tori rețele termice și sanitare, cv-urile 
se trimit pe e-mail: finans@water-
fallengineering.eu, până în data de 
21.02.2020, ora 15.00. Selecția în data 
de 21.02.2020, ora 16.00.

l Centrul Municipiului București de 
Resurse și Asistență Educațională 
(CMBRAE) organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contrac-
tual temporar vacant de Analist 
(programator) ajutor, studii medii /
superioare, vechime 3 ani, perioadă 
d e t e r m i n a t a ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011. Etapele concursului: 
-Depunerea dosarelor în perioada 
21.02.2020-27.02.2020, în intervalul 
orar 10.00-16.00; -Selecția dosarelor 
-28.02.2020; -Afișarea rezultatelor la 
selecția dosarelor -28.02.2020, ora 
10.00; -Proba scrisă: 06.03.2020, ora 
09.00; -Proba practică: 06.03.2020, ora 
11.00; -Interviu -06.03.2020, ora 15.30. 
Candidaţii vor depune dosarele 
pentru concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul CMBRAE. Informaţii supli-
mentare la secretariatul CMBRAE 
(str. Heliade între vii, nr.36, Sector 2, 
București) sau la tel.021.232.30.71 sau 
031.805.31.90.

l Grădinița cu Program Prelungit 
Nr.4, cu sediul în municipiul Codlea, 
str.9 Mai , nr.33, județul Brașov, orga-
nizează concurs pentru ocuparea a 1 
post contractual vacant de: -adminis-
trator de patrimoniu (1 normă), 
aprobat prin HG nr.286/2011. Denu-
mire posturi: administrator de patri-
moniu .  Condi ţ i i  spec i f i ce  de 
participare la concurs: -nivelul studi-
ilor: Conform art.250 din Legea 
Educaţiei nr.1/2011, pentru funcţia de 
administrator de patrimoniu -îndepli-
nirea condiţiilor prevăzute de legis-
laţia în vigoare pentru funcţia de 
inginer/subinginer/economist; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: 2 ani. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: Proba scrisă: data 
13.03.2020, ora 10.00, la sediul institu-
ţiei; Proba practică: data 16.03.2020, 
ora 09.30, la sediul instituţiei; Proba 
interviu: data 18.03.2020, ora 12.00, la 

sediul instituţiei. Data-limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 
zile lucrătoare de la publicare, la 
sediul institutiei. Date contact: 
Moldovanu Loreadana, telefon 
0268.251.769.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, jud.Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant, conform HG 
nr.286/2011, de: -asistent medical, în 
cadrul Compartimentului Cardiologie 
al Secției Medicină Internă, a Spita-
lului Municipal Câmpulung Moldove-
nesc. Condiții specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale: -Studii: 
diplomă de școală postliceală sanitară 
sau echivalentă, sau diplomă de studii 
postliceale sanitare prin echivalare; 
-Nu se solicită vechime în muncă. 
Calendar concurs: -16.03.2020, ora 
12.00 -proba scrisă; -18.03.2020, ora 
12.00 -proba practică. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune la 
Biroul RUNOS și Contencios al Spita-
lului Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere de 
înscriere la concurs; -copie dupa certi-
ficatul de naștere, căsătorie, naștere a 
copiilor, buletin, diplomă de studii; 
-autorizație de liberă practică și asigu-
rare de răspundere civilă profesională 
(malpraxis) pe anul în curs; -copia 
carnetului de muncă, sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă; -fișa medicală -fișa de aptitu-
dini medicina muncii; -Curiculum 
Vitae; -recomandare de la ultimul loc 
de muncă, acolo unde este cazul; 
-cazier judiciar; -certificat de integri-
tate comportamentală, conform Legii 
nr.118/2019. Taxă concurs -200Lei. 
Relaţii suplimentare referitoare la 
tematică și bibliografie se pot obține 
de la sediul unităţii sau la telefon: 
0230.312.023, între orele 07.30-16.00. 
Persoană de contact: Mera Nicole-
ta-Mariana.

l Ansamblul Artistic Profesionist 
„Constantin Arvinte” al Consiliului 
Județean Iași, cu sediul în localitatea 
Iași, Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul 
Iași, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei  contractuale 
vacante de execuție din cadrul 
Compartimentului Artistic -Secția 
Muzică a Ansamblului Artistic Profe-
sionist „Constantin Arvinte” al Consi-
liului Județean Iași, conform HG 
nr.286/23.03.2011: 1.Solist vocal, M, 
debutant -1 post, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată, condițiile 
specifice care trebuiesc îndeplinite 
cumulativ de către candidați sunt: a)
Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; b) Experientă scenică de 
cel puțin doi ani ca solist vocal al unui 
ansamblu folcloric din regiunea 
Moldova; c) Premii individuale obți-
nute pentru interpretarea cântecului 
popular, cel puțin două premii obți-
nute la două concursuri folclorice 
diferite de nivel regional, național sau 
internațional; d)Să dețină un reper-
toriu propriu alcătuit din cel puțin 6 

melodii folclorice moldovenești. 
Concursul se va desfășura pe urmă-
toarele etape: a) Selecția dosarelor -în 
data de 06.03.2020, ora 14.00; b)Proba 
practică -în data de 13.03.2020, ora 
09.00; c) Proba interviu -în data de 
18.03.2020, ora 09.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs la sediul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Constantin Arvinte” al 
Consiliului Județean Iași, Șoseaua 
Bucium, nr.80, Corp A, et.I, până la 
data de 05.03.2020, ora 16.00. Probele 
concursului se vor desfășura la adresa 
mai sus menționată. Datele de contact 
ale persoanei care asigură secretari-
atul comisiei de concurs: Ansamblul 
Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” al Consiliului Județean Iași, 
Ș o s e a u a  B u c i u m ,  n r . 8 0 , 
tel.0332.443.673, e-mail: ansamblul-
folcloric_iasi@yahoo.com. Anunțul 
detaliat privind desfășurarea concur-
sului va fi afișat la avizierul instituției 
și pe site-ul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Constantin Arvinte” al 
Consiliului Județean Iași, la adresa: 
https://ansamblul-cjiasi.ro/

l ICDIMPH -Horting organizează 
concurs, conform HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
pentru ocuparea postului de director 
științific (echivalent director adjunct 
institut de cercetare -ordonator terțiar 
de credite), funcţie contractuală, 
vacantă, pe perioadă nedeterminată. 
Obiectul principal de activitate al 
Institutului activitatea de cerceta-
re-dezvoltare în domeniul valorifi-
cării, păstrării și industrializării 
legumelor și fructelor. Conditii speci-
fice: Pentru înscrierea la concurs, 
candidații trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții obli-
gatorii: -studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, media de absolvire minim 8; 
-să fie specialist în domeniul de activi-
tate al institutului, atestat cel puțin ca 
cercetător științific gradul II; doctor 
inginer; -să aibă experiență de minim 
10 ani în domeniul de cercetare-dez-
voltare specific activității institutului 
sau domenii înrudite; -experienţă în 
activitatea de conducere a unei unităţi 
de cercetare-dezvoltare sau a unei 
structuri organizatorice (comparti-
ment ,  departament ,  laborator, 
colectiv) de minim 10 ani; -să aibă 
participări la programe /proiecte 
cuprinse în planuri/programe de 

cercetare naționale și internaționale în 
calitate de director proiect /program; 
-aptitudini legate de procesul decizi-
onal (cunoașterea legislaţiei specifice 
domeniului cercetării știintifice și 
dezvoltării tehnologice, cunoașterea 
legislatiei muncii, managementului 
resurselor umane); -aptitudini de 
comunicare/reprezentare (cunoșterea 
unei limbi de circulație internațională, 
capacitate de analiză și sinteză, cunoș-
tințe în domeniul relațiilor publice); 
-concepție managerială asupra activi-
tății de cercetare științifică și dezvol-
tare tehnologică în cadrul institutului. 
Dosarul de înscriere va cuprinde 
următoarele documente: - cerere de 
înscriere la concurs; -CI sau BI 
(copie); -act de naștere și căsătorie 
(copie); -Curriculum Vitae; -docu-
mente ce atestă nivelul studiilor 
(copie) și ale altor acte care atestă 
îndeplinirea condițiilor specifice; 
-carnet de muncă (copie) și adeverinţă 
ce atestă vechimea în muncă, după 
caz; -cazier judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare eliberată de 
către medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; -alte documente relevante 
(cursuri, specializări). Dosarele pentru 
concurs  se  depun în perioada 
20.02.2020-23.03.2020, la sediul 
ICDIMPH-HORTING -secretariatul 
instituţiei, str. Drumul Gilăului 5N, 
Sector 4, București. Concursul va 
c u p r i n d e  u r m ă t o a r e l e  e t a p e : 
24.03.2020 -selecţie dosare; 25.03.2020 
-depunere contestaţii privind rezul-
tatul selecţiei dosarelor; 27.03.2020 
-afișarea rezultatelor contestaţiilor la 
selecţia dosarelor; 31.03.2020, ora 
10.00 -interviu; 31.03.2020 ora 11.00 - 
prezentare proiect de management. 
01.04.2020 -afișare rezultate proba 
scrisă și interviu; 02.04.2020 -depu-
nere contestaţii privind rezultatele la 
proba scrisă și interviu; 03.04.2020 
afișare rezultate finale. Relaţii supli-
mentare privind concursul se pot 
obţine de la compartimentul resurse 
umane, tel. 0214.603.440.

l ICDIMPH -Horting scoate la 
concurs, conform HG nr.286/201, cu 
modificările și completările ulterioare, 
următoarele posturi: un post de 
inginer specialist IA în cadrul Servi-
ciului administrativ, patrimoniu, 
investiţii, funcţie contractuală de 
execuţie, temporar vacantă, pentru o 

perioadă de 12 luni, cu posibilitate de 
prelungire. Condiţii specifice necesare 
în vederea participării la concurs: 
-studii superioare tehnice cu diplomă 
de licență; -experiență de minim 15 
ani în domeniul de cercetare dezvol-
tare specific institutului; -vechime în 
specialitate minim 20 ani; un post de 
economist IA în cadrul Biroului finan-
ciar contabilitate, funcţie contractuală 
de execuţie, temporar vacantă, pentru 
o perioadă de 12 luni, cu posibilitate 
de prelungire. Condiţii specifice nece-
sare în vederea participării la concurs: 
-studii superioare economice cu 
diplomă de licență; -să dețină cunoș-
tințe cu privire la contabilitatea și 
gestiunea instituțiilor publice; -experi-
ență de minim 5 ani în specialitate; 
-vechime în muncă minim 15  ani; -un 
post de muncitor calificat III -insta-
lator instalaţii tehnico-sanitare și de 
gaze, în cadrul Serviciului adminis-
trativ, patrimoniu, investiţii, funcţie 
contractuală de execuţie, temporar 
vacantă, pentru o perioadă de 12 luni, 
cu posibilitate de prelungire. Condiţii 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs: -să fie absolvent 
studii medii cu diplomă de bacalau-
reat; -să deţină certificat de calificare 
instalator instalaţii tehnico -sanitare 
și de gaze; -să aibă cunoștiinţe teore-
tice și practice specifice calificării de 
instalator instalaţii tehnico -sanitare 
și de gaze; -să aibă minim 5 ani 
vechime în muncă. Dosarele de 
înscriere vor cuprinde următoarele 
documente: -cerere de înscriere la 
concurs; -CI sau BI (copie); -act de 
naștere și căsătorie (copie); -Curri-
culum Vitae; -documente ce atestă 
nivelul studiilor (copie), calificări; 
-carnet de muncă ( copie) și adeve-
rinţă ce atestă vechimea în muncă, 
după caz; -cazier judiciar; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănă-
tate corespunzătoare eliberată de 
către medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; -alte documente relevante 
(cursuri, specializări). Dosarele se 
depun în perioada 20.02.2020-
05.03.2020, la sediul ICDIMPH-HOR-
TING -secretariatul instituţiei, str.
Drumul Gilăului, nr.5N, Sector 4, 
București. Concursul va cuprinde 
următoarele etape: 09.03.2020 selecţie 
dosare și afișare selecție dosare; 
10.03.2020 depunere contestaţii 
privind rezultatul selecţiei dosarelor; 
11.03.2020 afișarea rezultatelor 
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contestaţiilor la selecţia dosarelor; 
12.03.2020, ora 10.00 -proba interviu 
și ora 11.00 proba scrisă pentru postul 
de inginer specialist IA; 12.03.2020, 
ora 10.00 -proba interviu și ora 11.00 
proba scrisă pentru postul de econo-
mist I; 12.03.2020, ora 12.00 -proba 
interviu și ora 13.00 proba scrisă, 
pentru postul de muncitor calificat III 
-instalator instalaţii tehnico-sanitare 
și de gaze; 13.03.2020 afișare rezultate 
probă scrisă și interviu; 16.03.2020 
depunere contestaţii privind rezulta-
tele la proba scrisă și interviu; 
17.03.2020 afișarea rezultatelor 
contestaţiilor la proba scrisă și 
interviu. Relaţii la compartimentul 
resurse umane, tel. 0214.603.440.

l Unitatea Militară 02433 București, 
din Ministerul Apărării Naționale, 
organizează  concursul  pentru 
ocuparea unui post vacant,  de 
personal civil contractual, astfel: -1 
post vacant de „Șef laborator cerce-
tare gr. II” (studii superioare) în Labo-
ratorul biotehnologie și medicină 
regenerativă din Secția biofarmacie și 
biotehnologie; Dosarul candidatului 
va cuprinde următoarele documente: 
a. cererea-tip în care se menționează 
postul pentru care dorește să candi-
deze; b. copii legalizate de pe diploma 
de bacalaureat sau echivalentă, 
diploma de licenţă sau echivalentă, 
diploma de master, însoțite de foaia 
matricolă; c. copie legalizată de pe 
diploma de doctor în ramura de 
știință corespunzătoare postului 
(domeniul biologie) însoțite de foaia 
matricolă; d. curriculum vitae; e. cazi-
erul judiciar; f. certificat medical din 
care să rezulte că este apt din punct 
de vedere fizic și neuropsihic pentru 
exercitarea activității pentru postul de 
șef laborator cercetare gr. II; g. copie 
carte de identitate, în termen de vala-
bilitate; h. lista lucrărilor publicate, 
însoțită de câte un exemplar din cel 
puțin 5 lucrări reprezentative; i. docu-
mentul ce atestă deținerea titlului de 
cercetător științific gradul III; j. docu-
mentul din care să reiasă vechimea în 
activitatea de cercetare științifică 
biomedicală de minim 9 ani; -Data 
limită de depunere a dosarelor: 
20.03.2020, ora 14.30; -30.03.2020, ora 
09.00 -proba scrisă; Tematica și biblio-
grafia de concurs va fi publicată la 
sediul instituției. Depunerea dosarelor 
se va face la sediul U.M. 02433, strada 
Institutul Medico-Militar, nr.3-5, 
sector 1, București, unde vor fi afișate 
și detaliile organizatorice necesare. 
Comandantul Unităţii Militare 02433 
București, Colonel medic Dr. Radu 
-Gabriel Hertzog.

l Direcţia Asistenţă Socială, din 
subordinea Consiliului Local Buftea, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unor funcţii contractuale vacante pe 
perioadă  nedeterminată- funcţii de 
execuţie, la Centrul Rezidenţial 
pentru Tineri din Centre de Plasa-
ment și Cantină Socială și Comparti-
mentul Tehnic Administrativ, din 
cadrul Direcţiei Asistenţă Socială 
Buftea  după cum urmează:I - Centrul 
Rezidenţial pentru Tineri din Centre 
de Plasament și Cantină Socială: 1. 

Un post de inspector de specialitate - 
treapta I. Condiţii de participare la 
concurs: -studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime în specialitatea 
studiilor minimum 4 ani. II - Compar-
timent Tehnic Administrativ: 1. Un 
post de șofer - treapta II  (1/2 normă). 
Condiţii de participare la concurs: 
-studii medii/ generale; -permis de 
conducere pentru categoria B; -aviz 
psihologic. Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul Direcţiei Asis-
tenţă Socială din subordinea Consi-
liului Local Buftea, până la data de 
04.03.2020  incusiv, Piaţa Mihai 
Eminescu, nr. 1, oraș Buftea, judeţul 
Ilfov. Proba scrisă va avea loc în data 
de 18.03.2020 ora 11.00, iar interviul 
va avea loc în data de 20.03.2020 ora 
11.00 la sediul Direcţiei Asistenţă 
Socială, Piaţa Mihai Eminescu, nr.1, 
oraș Buftea, judeţul Ilfov. Relaţii 
suplimentare și bibliografia se pot 
obţine de la doamna Balea Oana- 
Cristina, inspector la Direcţia Asis-
tenţă Socială, telefon nr. 031/8241234, 
int. 110 sau prin consultarea anun-
țului afișat la avizierul instituției sau 
publicat pe site-ul Primăriei orașului 
Buftea.        

CITAŢII
l Se citeaza Tore Stefan in dosarul 
10902/55/2019 al Judecatoriei Arad 
pentru data de 24.02.2020.

l Se citează pârâții Luță F. Tiberiu 
Valentin și Luță F. Andreea, prin 
reprezentant legal Luță Ionela, din 
mun. Drăgășani, Aleea Trandafirilor, 
bl A2, sc. B, et. 3, județul Vâlcea, 
pentru data de 07.04.2020, ora 9.00, la 
Judecătoria Drăgășani, în dosarul nr. 
2305/223/2019, în proces cu Luță 
Liviu.

l Se citeaza paratul Plesca Florin 
Sabin, cu ultimul domiciliu cunoscut 
in judetul Timis, sat Calacea, comuna 
O r t i s o a r a  n r. 2 7 9 ,  i n  D o s a r u l 
nr.18099/281/2019 cu reclamanta 
Marin Corina Ancuta, in data de 
04.03.2020 la Judecatoria Ploiesti.

l Bercsa Todor este citat pe data de 
09.04.2020 la Judecătoria Turda în 
dos. Nr. 4929/328/2019, în calitate de 
pârât.

l David Martin, David Irina și David 
Ernest  sunt  c i taț i  pe  data  de 
09.04.2020 la Judecătoria Turda, în 
dos. Nr. 7316/328/2019, în calitate de 
pârâți.

l Grosu Ancuța-Violeta, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna Făurei, 
județul Neamț, este citată ca pârâtă la 
2 6  m a r t i e  2 0 2 0 ,  î n  d o s a r u l 
nr.6493/327/2019 al Judecătoriei 
Tulcea, având ca obiect stabilire domi-
ciliu minor, cu reclamant Grosu 
Alexandru.

l Numita SC Sheet Metal Working 
SRL, cu ultimul sediu în municipiul 
Arad, str.Agricultorilor, nr.2/1, județ 
Arad, CIF RO30035523, este citată la 
Judecător ia  Arad,  pe  data de 

17.03.2020, ora 08.30, completul c09, 
sala 145, în calitate de pârât, în 
dosarul civ.nr.19455/55/2019, în 
procesul având ca obiect Pretenții, cu 
reclamanta SC Imotrust Facility 
Management SA.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din muni-
cipiul Tulcea, str. Păcii nr.7, bl.P.21, 
sc.C, ap.28, judeţul Tulcea, la data de 
11.03.2020, ora 10,30, persoanele cu 
vocaţie succesorală legală sau testa-
mentară, la succesiunea defunctei 
Machedon Ioana, decedată la data de 
04.04.2019, cu ultimul domiciliu în 
comuna Somova, judeţul Tulcea, în 
Dosar succesoral nr.16/2020, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in faliment prin procedura simplifi-
cata in dosarul nr. 3512/105/2019, 
Tribunal Prahova, conform Hotararii 
intermediare nr. 60/12.02.2020 privind 
pe SC Lara Interking SRL.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
comuna Platonești  din judeţul 
Ialomiţa, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 10,11,12,13 
începând cu data de 26.02.2020, pe o 
perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei 
comunei Platonești, str.  Fetești, nr. 18, 
judeţul Ialomiţa, conform art. 14 alin.
(1) și (2) din Legea Cadastrului și 
Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996 repu-
blicată cu modificările și completările 
ulterioare. Publicarea se va face și pe 
site-ul www.platonești.ro. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l UAT comuna Cocora din judeţul 
Ialomiţa, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 5,6,11,14,16 
începând cu data de 27.02.2020 pe o 
perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei 
comunei Cocora, strada Principală, 
nr. 116, judeţul Ialomiţa, conform art. 
14, alin.(1) și (2) din Legea Cadas-
trului și Publicităţii Imobiliare nr. 
7/1996, cu modificările și completările 
ulterioare. Publicarea se va face și pe 
site-ul Primăriei comuna COCORA. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și publicitate 
Imobiliară.

l SC Avicola Focșani SA, cu sediul în 
mun. Focșani, Bd. București, nr. 79, 
jud. Vrancea, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
actualizare/revizuire a autorizației 
integrate de mediu în scopul desfășu-
rării activității „Creșterea intensivă a 
păsărilor de curte, cu capacitate de 
peste 40000 de locuri”, pe amplasa-
mentul din comuna Golești, sat 
Ceardac, str. Gârlei, nr. 72, jud. 
Vrancea, activitate prevăzută la cate-
goria 6.6. lit. a din anexa 1 a Legii nr. 
278/2013 privind emisiile industriale. 

Informațiile privind impactul poten-
țial asupra mediului al activității 
pentru care se solicită revizuirea auto-
rizației integrate de mediu, pot fi 
consultate zilnic de luni până joi între 
orele 8-14 și vineri între orele 8-12, la 
sediul APM Vrancea din Focșani, str. 
Dinicu Golescu, nr. 2. Observațiile, 
sugestiile și/sau propunerile publicului 
se primesc în scris la sediul APM 
Vrancea, în termen de 30 zile de la 
data apariției anunțului.

l Comuna Chirpăr anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr. 
63, 82, 85, 105 și 118 pe o durată de 60 
de zile calendaristice, conform art.14, 
alin.1 și 2 din Legea Cadastrului și a 
Publicității Imobiliare nr.7/1996, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Data de început a afișării: 
26.02.2020. Data de sfârșit a afișării: 
27.04.2020. Adresa locului afișării 
publice: localitatea Chirpăr, nr.47. 
Repere pentru identificarea locației: 
Primăria Comunei Chirpăr. Cererile 
de rectificare a documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Chirpăr, de luni până joi, 
între orele 9.00-15.00, și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Informații 
privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 
se pot obține pe site-ul ANCPI, la 
adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Prahova. 
Denumire UAT: Plopu. Sectoare 
cadastrale: 35, 39 și 48. OCPI Prahova 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale numerele 35, 39 și 48, 
pe o perioadă de 60 de zile calendaris-
tice, conform art.14 (alin1) și (2) din 
Legea cadastrului si publicității imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu modi-
ficările si completările ulterioare. 
Data de inceput a afișării: 27.02.2020. 
Data de sfârșit a afișării: 26.04.2020. 
Adresa locului afișării publice: 
Primăria Plopu, comuna Plopu, sat 
Plopu, nr.223. Repere pentru identifi-
carea locației: centrul satului Plopu. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Plopu și pe site-ul 
ANCPI. Alte indicații utile pentru cei 
interesați: tel.0244.460.592, e-mail: 
primariaplopu@yahoo.com. Infor-
mații privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 
se pot obține de pe site-ul ANCPI la 
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

l Societatea SC Magic Car Wash 
SRL, CUI: 21045277, înregistrat la 
Reg i s t ru l  Comerțu lu i  sub  nr. 
J40/2698/2007, titular al activității de 
Întreținerea și repararea autovehicu-
lelor cod CAEN 4520, la adresa din 
Bd. Timișoara, nr. 50, sector 6, Bucu-
rești, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de revizuire a 
Autorizației de mediu pentru activi-
tate. Informațiile privind potentialul 
impact asupra mediului al activității 
pot fi consultate la sediu APM Bucu-

rești, str.Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
București, tel/fax 430.15.23, 430.14.02, 
0746.248.440, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-13.00, vineri 09.00-
12.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Bucu-
rești.

l Anunţ public. SC Italinox România 
SRL cu sediul social în București, 
Șoseaua Chitilei, nr. 423N, sector 1, 
anunță ca a depus la A.P.M. București 
documentaţia tehnică în vederea obţi-
nerii autorizaţiei de mediu pentru 
desfășurarea activitătii cod CAEN rev 
2. 2420 - Producția de tuburi, țevi, 
profile tubulare și accesorii pentru 
acestea, din oțel, pe amplasamentul 
din București, Șoseaua Chitilei, nr. 
423N, sector 1. Eventualele sugestii 
sau observații se vor depune în scris la 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
București, Aleea Lacul Morii, Nr.1, 
Sector 6, Bucuresti, tel: 021/4306677; 
fax: 021/4306675, e-mail: office@
apmbuc.anpm.ro în zilele de luni – joi, 
între orele 8.00–16.30, vineri 8.00–
14.00, în termen de 15 zile de la 
apariția prezentului anunț.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Oraș 
Sângeorgiu de Pădure, str. Livezilor, 
nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul 
Mureș, telefon 0265.578.226, fax 
0265.580.357, e-mail: sgpadure@
cjmures.ro, cod fiscal 4375895. 
Anunță conform Legii 350/2005 
raportul de activitate a finanțări 
nerambursabile din fondurile buge-
tului local, pe anul fiscal 2019, pentru 
proiecte sociale, culturale, protecția 
mediului, tineret și sport, activități 
nonprofit de interes local. Domeniu: 
Sport. 1. Denumire beneficiar: Asoci-
aţia Clubul Sportiv Târnava Mică, 
Sângeorgiu de Pădure, titlul proiec-
tului: Programul de sprijinire sportivă 
din Unitatea Administrativ-Terito-
rială Sângeorgiu de Pădure pe anul 
2019, valoare totală proiect: 55.000 
Lei, suma solicitată din bugetul local: 
55.000Lei, suma acordată din bugetul 
local: 50.000, finalizat. Valoare totală 
proiecte: 55.000 Lei. Total sumă solici-
tată din bugetul local: 55.000 Lei. 
Total sumă acordată din bugetul local: 
50.000 Lei.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Oraș 
Sângeorgiu de Pădure, str. Livezilor, 
nr. 6, Sângeorgiu de Pădure, județul 
Mureș, telefon 0265.578.226, fax 
0265.580.357, e-mail: sgpadure@
cjmures.ro, cod fiscal 4375895. 
Anunță conform Legii 350/2005, 
raportul de activitate a finanțării 
nerambursabile din fondurile buge-
tului local pe anul fiscal 2019 pentru 
proiecte sociale, culturale, protecția 
mediului, tineret și sport, activități 
nonprofit de interes local. Domeniu: 
Proiecte sociale, culturale, protecția 
mediului, tineret. 1.Denumire benefi-
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ciar: Asociaţia Pro Unitas -Bezid, 
titlul proiectului: Tabăra de creaţie şi 
dans popular pentru copii din locali-
tatea Bezid în cadru familiar -Ediția a 
X-a, valoare totală proiect: 8.700 Lei, 
suma solicitată din bugetul local: 
6.000Lei, suma acordată din bugetul 
local: 4.000 Lei, finalizat. 2. Denumire 
beneficiar: Despărțământul „Teodor 
Muică” Astra, Sângeorgiu de Pădure, 
titlul proiectului: Festivalul obiceiu-
rilor, jocului, portului şi cântecului 
popular pe Mureş şi pe Târnave 
-Ediția a XII-a, valoare totală proiect: 
11.050 Lei, suma solicitată din 
bugetul local: 9.050 Lei, suma acor-
dată din bugetul local: 6.000 Lei, 
finalizat. 3. Denumire beneficiar: 
Asociaţia Culturală Bodor Péter, titlul 
proiectului: Promovarea valorilor 
culturale prin redactarea ziarului 
local, prin organizarea a XV-a tabără 
de vară internațională şi a festivalului 
de teatru amator internațional de pe 
Valea-Târnavei-Mici Szinpad -Ediția 
a XXVII-a, valoare totală proiect: 
99.700 Lei, suma solicitată din 
bugetul local: 68.700Lei, suma acor-
dată din bugetul local: 25.000 Lei, 
finalizat. 4.Denumire beneficiar: 
Asociaţia socio-culturală 100 Fonat, 
titlul proiectului: Promovarea culturii 
sângeorgene prin artă tradițională, 
valoare totală proiect: 77.100Lei, 
suma solicitată din bugetul local: 
65.750Lei, suma acordată din bugetul 
local: 44.000Lei, finalizat. 5.Denumire 
beneficiar: Asociaţia Asociaţia Würt-
temberg Sándor, titlul proiectului: 
Traseul istoric, valoare totală proiect: 
8.500Lei, suma solicitată din bugetul 
local: 7.650 Lei, suma acordată din 
bugetul local: 6.000Lei, finalizat. 
Valoare totală proiecte: 205.050Lei. 
Total sumă solicitată din bugetul 
local: 157.150Lei. Total sumă acor-
dată din bugetul local: 85.000Lei. 
Domeniul: Sport. 1. Denumire benefi-
ciar:  Asociaţia Clubul Sportiv 
Târnava Mică, Sângeorgiu de Pădure, 
titlul proiectului: Programul de spriji-
nire a sportului, culturii, tineretului şi 
protecţiei mediului din localitatea 
Sângeorgiu de Pădure 2018, valoare 
totală proiect: 100.000Lei, suma soli-
citată din bugetul local: 55.000 Lei, 
suma acordată din bugetul local: 
55.000Lei, finalizat. Valoare totală 
proiecte: 100.000 Lei. Total sumă 
solicitată din bugetul local: 55.000Lei. 
Total sumă acordată din bugetul 
local: 55.000 Lei.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Oraş Sângeorgiu de Pădure, str. Live-
zilor, nr.6, Sângeorgiu de Pădure, 
județul Mureş, telefon 0265.578.226, 
fax 0265.580.357, e-mail: sgpadure@
cjmures.ro, cod fiscal 4375895. 
Anunță, conform Legii 350/2005, 
Planul de achiziții a finanțării neram-
bursabile din fondurile bugetului 
local, pe anul fiscal 2020, pentru 
proiecte sociale, culturale, protecția 
mediului, tineret şi sport, activități 
nonprofit de interes local. Total 
valoare proiecte: 140.000 Lei, din 

care: -Proiecte sociale, culturale, 
protecția mediului, tineret: 85.000 Lei; 
-Proiecte sport: 55.000 Lei. Informații 
suplimentare pot fi obținute la 
telefon: 0265.578.226.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Oraş Sângeorgiu de Pădure, str. Live-
zilor, nr.6, Sângeorgiu de Pădure, 
județul Mureş, telefon 0265.578.226, 
fax 0265.580.357, e-mail: sgpadure@
cjmures.ro, cod fiscal 4375895. 
Anunță conform Legii 350/2005, 
Planul de achiziții a finanțări neram-
bursabile din fondurile bugetului local 
pe anul fiscal 2020 pentru proiecte. 
Total valoare proiect: 400.000 Lei, din 
care: -Proiecte sport: 400.000Lei. 
Informații suplimentare pot fi obți-
nute la telefon 0265.578.226.

SOMAŢII
l Judecătoria Sf. Gheorghe, Dosar 
nr. 6869/305/2019. Somație. Prin 
prezenta se aduce la cunoştința celor 
interesați faptul că petenții Czintos 
Istvan şi Czintos Monika, domiciliați 
în mun. Sf. Gheorghe, str. Pădurii, nr. 
10, jud. Covasna, solicită dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune, conform prev. art. 28 din 
Decret-Lege nr. 115/1938, asupra 
imobilului teren intravilan în supra-
față de 518mp şi construcții, înscris în 
CF. 32.045 -Sf. Gheorghe, nr. top. 
847/2, provenită din conversia de pe 
hârtie a CF. 23- Simeria, având ca 
proprietari tabulari pe defuncții 
Kolcza Maria ,  Kolcza Gavri l , 
Csakany Elek, Kover Sandor, Foszto 
Emma, Kocza Bela şi Kosa Irma. Toți 
cei interesați pot face opoziție la 
Judecătoria Sf. Gheorghe, jud. 
Covasna, în termen de 1 lună, în caz 
contrar se va trece la judecarea 
cererii.

l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr 2458/246/2019, formulata de recla-
manta Terme Ana cu domiciliul in 
Mun Arad, str Predeal, nr 12, bl A2, 
et 9, ap 55, jud Arad, in contradic-
toriu cu parata Bardan Diana-Florina 
cu domiciliul in Localitatea Barsa, nr 
195, jud Arad a solicitat: Sa se 
constate ca reclamanta a dobandit 
cota de 9/12 parti din dreptul de 
proprietate, asupra imobilului inscris 
in CF 1462 Birsa avand nr top 1462, 
in suprafata de 1512 mp proprietar 
tabular fiind Popa Anna, Popa Pavel, 
Popa Ioan si Indreica Rozalia toti cu 
domiciliul necunoscut. Sa se constate 
ca reclamanta a dobandit cota de 5/8 
parti din dreptul de proprietate, 
asupra imobilului inscris in CF 487 
Birsa avand nr top 487, in suprafata 
de 1505 mp proprietar tabular fiind 
Popa Pavel, Popa Ioan si Indreica 
Rozalia toti cu domiciliul necunoscut. 
Reclamanta sustine ca, foloseste acest 
imobil de peste 30 de ani, asupra 
caruia a exercitat o posesie pasnica, 
publica, continua si nume de propri-
etar, prin efectul prescriptiei achizi-
tive. In urma acesteia sunt somati, in 

baza art 130 din Decretul-lege nr 
115/1938, toti cei interesati de indata 
sa inainteze opozitie la Judecatoria 
Ineu deoarece in caz contrar, in 
termen de o luna de la aceasta ultima 
publicare se va proceda la solutio-
narea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Subscrisa, Asociaţia 
„Ordinul Militar şi Ospitalier al Sfân-
tului Lazăr de Ierusalim”, cu sediul in 
Braşov, Calea Făgăraşului nr.7, jud. 
Braşov, CIF 21847742, înregistrată în 
RNAF 5645/A/2007, prin reprezen-
tant legal Preşedinte, avocat Pârăianu 
Marius Ștefan, convoacă Adunarea 
Generală a Asociaţilor, în conformi-
tate cu prevederile art.15.2.2 din 
Statut, şi ale OG 26/2000, cu modifi-
cări şi completări, privind asociațiile 
şi fundațiile, pentru data de vineri, 03 
aprilie 2020, ora 18,00, în localitatea 
Râmnicu Vâlcea, str. Aleea Castanilor 
nr.3C, judeţul Vâlcea, Hotel Miraj, 
sala de conferințe, cu următoarea 
ordinea de zi: 1. Aprobarea rapoar-
telor finaciar-contabile pentru anul 
2019 şi a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2020; 2. Situ-
ația membrilor asociați (retrageri, 
excluderi şi admiteri de noi membri); 
3. Diverse. În cazul în care, la prima 
convocare nu vor fi îndeplinite condi-
ţiile de cvorum prevăzute de lege şi de 
statut, Adunarea Generala a Asocia-
ției va fi convocată a doua oară, în 
ziua următoare, sambata 04 aprilie 
ora 10,00 , la aceeaşi locație, cu 
aceeaşi ordine de zi. Preşedinte, 
avocat Pârăianu Marius Ștefan.

l Convocator al Adunării Generale 
Ordinare a acționarilor societății 
Cotroceni Park SA, înregistrată la 
Registrul Comerțului din Bucureşti, 
cu numărul J40/15178/2004, cod unic 
de înregistrare RO16785112 (“Socie-
tatea”). În conformitate cu Articolul 
11.3 din Actul Constitutiv al Socie-
tății şi în conformitate cu prevederile 
Articolului 117 din Legea Societăților 
nr. 31/1990, în baza Deciziei Consi-
liului de Administrație nr.1 din 7 
februarie 2020, Consiliul de Adminis-
trație, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Societății în 
data de 26 martie 2020, la ora 16.30, 
pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul acționarilor Societății 
deținut de Registrul Miorița SA la 
sfârşitul zilei de 26.02.2020, conside-
rată ca dată de referință pentru 
această adunare care va avea loc la 
sediul Societății, situat în Bucureşti, 
Bd. Vasile Milea, nr. 4, sector 6, cu 
următoarea Ordine de zi: 1.Aprobarea 
revocării auditorului Societății, 
respectiv SC KPMG AUDIT SRL, 
persoană juridică română, având 
numărul de ordine la Registrul 
Comerțului J40/4439/11.05.2000 şi 
CUI:RO12997279, reprezentata de 
Efraim Ofir Ori. 2.Aprobarea numirii 
noului auditor financiar al Societății, 
respectiv Mazars Romania SRL, 
a v â n d  s e d i u l  î n  B u c u r e ş t i , 
Globa lwor th  Campus  P ipera , 
Clădirea B, Str.Ing.George Constanti-
nescu, nr.4b şi 2-4, Etaj 5, Sector 2, 

persoană juridică română, având 
numărul de ordine la Registrul 
Comerțului J40/756/1995 şi CUI: 
6970597, reprezentată de Vasile 
Andrian, în calitate de Administrator, 
pentru un mandat de un an şi actuali-
zarea Actului Constitutiv al Societății 
în acest sens, după cum urmează: 
„17.1 Situațiile financiare anuale ale 
Societății vor fi verificate şi certificate 
de un auditor financiar, membru al 
Camerei Auditorilor Financiari din 
România, în conformitate cu normele 
naționale privind auditul financiar. 
Auditor al Societății pentru un 
mandat de un an este Mazars 
Romania SRL, având sediul în Bucu-
reşti, Globalworth Campus Pipera, 
Clădirea B, Str.Ing.George Constanti-
nescu, nr.4b şi 2-4, Etaj 5, Sector 2, 
persoană juridică română, având 
numărul de ordine la Registrul 
C o m e r ț u l u i  J 4 0 / 7 5 6 / 1 9 9 5  ş i 
CUI:6970597, reprezentată de Vasile 
Andrian, în calitate de Adminis-
trator.” 3.Numirea persoanei împuter-
nicită cu privire la: a) Aducerea la 
îndeplinire în numele şi pe seama 
Societății, a tuturor şi oricăror acte, 
documente şi operațiuni ce vor fi rati-
ficate sau aprobate prin hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acțio-
narilor Societății; b) Reprezentarea 
Societății în fața reprezentanților 
Oficiului Registrului Comerțului, 
notarului public, precum şi în fața 
oricăror altor instituții, autorități, 
instanțe sau persoane juridice de 
drept privat, în vederea îndeplinirii 
tuturor formalităților necesare, utile 
sau discreționare pentru încheierea şi 
perfectarea valabilă a documentelor 
la care se va face referire în Hotă-
rârea Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor Societății. Doar acțio-
narii înscrişi în Registrul Consolidat 
şi înregistrați în Registrul Miorița SA 
la data de referință 26.02.2020 pot 
participa la adunare şi pot vota în 
adunare, personal sau prin mandatar, 
în baza unei procuri speciale, conform 
prevederilor legale. În cazul în care 
cvorumul necesar nu va fi întrunit la 
prima convocare, a doua adunare va 
fi convocată pentru data de 27 martie 
2020, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc cu 
prima convocare, în scopul dezbaterii 
punctelor de pe ordinea de zi. Docu-
mentele şi materialele informative 
referitoare la ordinea de zi a adunarii 
vor fi puse la dispoziția acționarilor la 
sediul social al Societății, şi pot fi 
consultate şi completate de către 
respectivii acționari.

LICITAŢII
l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
Renault Trafic proprietatea debitoarei 
S.C. LUPU SRL, la pretul de 3.135 
euro plus TVA pret redus cu 5%. Lici-
tatia va avea loc in zilele de 24, 26 si 
28 februarie 2020, orele 12 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regula-
mentul de vanzare si caietul de sarcini 
se pot obtine de la sediul lichidato-
rului 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 productiei de 
tamplarie pvc la pretul de 42.658 lei 
plus TVA. Licitatiile vor avea loc in 
zilele 24, 26 si 28 februarie 2020, orele 
14 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 Agritransver SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică pornind 
de la 50% din valoarea de lichidare: 
autoutilitara N2 Renault Mascot la 
pretul de 8.052,50 lei fara TVA 
(9.582,48 lei cu TVA) si autospeciala 
N2 Renault Midlum la pretul de 
7.924,50 lei fara TVA (9.430,15 lei cu 
TVA). Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar in suma de 500 
lei fara TVA şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 28.02.2020, ora 
11/00 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 06.03.2020, respectiv in 
data de 13.03.2020 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc

l Debitorul Societatea de Constructii 
Poduri ARPOM SA -in faliment, prin 
lichidator judiciar DINU, URSE SI 
ASOCIATII SPRL, scoate la vanzare: 
Dreptul litigios asupra imobilului - 
teren situat in str. Aeroportului FN, 
sector 1. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 118.280 euro exclusiv TVA. 
Pretul Caietului de sarcini este de 
1.000 lei + TVA. Prima sedinta de lici-
tatie va avea loc in data de 10.03.2020, 
ora 15:00. Daca imobilul nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor avea loc in data 
de: 17.03.2020, 24.03.2020, 31.03.2020, 
07.04.2020, 14.04.2020, 21.04.2020 si 
28.04.2020 ora 15:00, pretul de pornire 
ramanand acelasi.  Toate sedintele de 
licitatie se vor desfasura la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 504, sector 1. 
Participarea la licitatie este conditio-
nata de consemnarea in contul nr. 
RO64 BSEA 0070 0000 0175 8962 
deschis la Credit Agricole Bank, 
Sucursala Victoriei pe seama debi-
toarei ARPOM SA, pana la data si ora 
stabilita pentru desfasurarea licitatiei, 
a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei si de achizitionarea 
pana la aceeasi data si ora a Caietului 
de sarcini. Pretul Caietului de sarcini 
poate fi achitat in contul lichidatorului 
judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la ING BANK - 
Sucursala Dorobanti sau in numerar la 
sediul acestuia din Bucuresti, str. 
Buzesti, nr. 71, et. 5, cam. 502 - 505, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon/fax: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.
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l Foradex Drilling SA cu sediul in 
Bucuresti, str.Milcov, nr. 5, cladirea 
C 9 ,  s e c t o r  1 ,  C I F  2 9 9 1 7 1 1 8 , 
J40/2969/2012, prin lichidator judiciar 
Via Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică pornind de la 
valoarea de evaluare redusa cu 25% 
pachetul de 250.800 parti sociale, 
reprezentand 99,992% din capitalul 
social al Foradex International SRL cu 
sediul in Bucuresti, str. Milcov, nr.5, 
cladirea C22, parter, camera 1, sector 
1, J40/9600/2016, CIF 36317302, 
pornind de la pretul de 6,675 lei/partea 
sociala, respectiv 1.674.090 lei intreg 
pachetul de parti sociale. Persoanele 
interesate vor achita taxa de partici-
pare de 7.500 lei fara TVA (8.925 lei cu 
TVA) care include caietul de prezen-
tare şi vor depune documentele nece-
sare participarii la licitatie impreuna 
cu taxa de garanţie de 167.409 lei (10% 
din pretul de pornire) cu cel puţin 1 zi 
lucratoare înainte de data stabilită 
pentru licitaţie, orele 12,00. Pasul 
minim de licitatie este de 1% din 
valoarea de pornire a licitatiei. Lici-
taţia va avea loc în data de 26.02.2020, 
ora 12/00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800, 0728.980.322. In cazul 
neadjudecării, licitatiile vor fi reluate 
la 04.03.2020, 11.03.2020, 18.03.2020 
respectiv 25.03.2020 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Primăria Comunei Sărățeni, cu 
sediul în Comuna Sărățeni, str. Primă-
verii, nr. 21, C.U.I. 17450697, nr. tel./
fax. 0243 263 164, persoana de contact 
Began Lucica, organizează în data de 
13-03-2020, la ora 14:00, licitație 
publică, având ca obiect închirierea 
unui spațiu cu o suprafața totală de 
42,25mp, situate în incinta Căminului 
Cultural - spațiul este destinat pentru 
deschiderea unui punct de lucru 
farmaceutic. Documentația de atri-
buire se poate obține la sediul Primă-
riei Sărățeni în urma unei solicitări 
scrise şi cu dovada plății contravalorii 
acesteia. Data limită pentru solicitarea  
clarificărilor este de 06-03-2020. Data 
limită pentru depunerea ofertelor este  
12-03-2020. Ofertele vor fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei Sărățeni, 
județul Ialomița într-un singur exem-
plar. Sedința publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăsura în data de 
13-03-2020, ora 14:00, la sediul Primă-
riei Sărățeni.

l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii M & D ZERO 
societate în faliment, in bankruptcy, 
en faillite - procedură ce face obiectul 
dosarului nr. 638/1285/2018, aflat pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj, 
având în sediul în loc. Cluj-Napoca, 
str. Calea Dorobanților, nr. 109, bl.16, 
sc.4,   ap. 109, jud. Cluj ,  CUI 
25818898, număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului J12/1513/2009 , 
în temeiul art.154 şi următoarele din 
Legea 85/2014 şi cu respectarea regu-
lamntului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
04.07.2019, astfel cum acesta a fost 
modificat prin hotărârea adunării 
creditorilor din data de 30.01.2020, 

prin prezenta anunțăm vânzarea la 
licitație publică a bunurilor mobile a 
societății debitoare care cuprinde un 
număr de 363 de articole – piese auto.  
Vânzarea bunurilor urmează a se face 
în bloc, la data de 27.02.2020, înce-
pând cu ora 12:00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor,  iar 
prețul de pornire al licitației, este de: 
17.920,00 lei. În situația în care nu se 
va reuşi valorificarea bunurilor la lici-
tația publică, lichidatorul judiciar 
urmează a organiza o nouă şedință de 
licitație la data de 05.03.2020 şi ulte-
rior la 12.03.2020, la acelaşi preț de 
strigare, aceeaşi locație şi aceeaşi oră. 
Persoanele care doresc să cumpere vor 
depune oferte de cumpărare la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor 
sau la adresa de e-mail office@plgin-
solv.ro, în atenția lichidatorului judi-
ciar cu cel puțin 24 de ore înainte de 
ora de începere a licitației publică. 
Nerespectarea termenului atrage decă-
derea din dreptul de a mai participa la 
licitația publică.  Titularii ofertelor de 
cumpărare au obligația să depună cu 
cel puțin 24 de ore înainte de ora de 
începere a licitației publică o garanție 
de 10% din prețul de pornire al licita-
ției în contul unic de insolvență al 
societății debitoare M & D ZERO 
deschis la LIBRA INTERNET BANK 
c o n t  I B A N  R O 7 2 B R E L 
0002002065010100. Nerespectarea 
termenului atrage decăderea din 
dreptul de a mai participa la licitația 
publică. Vânzarea la licitație se va face 
în mod public de către lichidatorul 
judiciar care va oferi bunurile spre 
vânzare prin 3 strigări succesive.  
Bunurile se adjudecă celui care, după 
3 strigări succesive, făcute la intervale 
de timp care să permită opțiuni şi 
supralicitări, oferă prețul cel mai 
mare, iar atunci când există un singur 
concurent, acesta a oferit prețul de 
începere a licitației.  Informații supli-
mentare se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Anunt de participare la licitatie 
publica -inchiriere spatiu situat langa 
sala de sport a liceului tehnologic Baile 
Govora. Primaria orasului Baile 
Govora, CUI 2541827, orasul Baile 
Govora, strada Tudor Vladimirescu, 
nr. 95, judetul Valcea, tel 0250.770.460, 
email primaria@primaria-baile-go-
vora.ro, organizeaza licitatie publica 
pentru inchirierea unui spatiu de 10 
mp af lat in proprietatea publica a 
orasului, spatiu situat langa sala de 
sport a liceului tehnologic Baile 
Govora. Cei interesati pot obtine docu-
mentatia de inchiriere de la secretari-
atul primariei. Ofertele vor respecta 
cerintele din caietul de sarcini si se vor 
depune la sediul primariei orasului 
Baile Govora, strada Tudor Vladimi-
rescu, nr. 95, pana la 09.03.2020, ora 
12:00 , intr-un singur exemplar. 
Deschiderea ofertelor va avea loc in 
data de 10.03.2020,ora 12:00, la sediul 
Primariei orasului Baile Govora. 
Persoanele interesate pot solicita clari-
ficari privind documentatia de atri-
buire.Autoritatea contractanta are 
obligatia de a transmite raspunsul la 

clarificari cu cel putin 5 zile inainte de 
data-limita pentru depunerea ofertelor.
Instanta competenta pentru solutio-
narea eventualelor litigii este Judeca-
toria Rm.Valcea. Anuntul s-a transmis 
spre publicare in data de 19.02.2020. 
Pentru informatii suplimentare ne 
puteti contacta la tel. 0250.770.460 - 
Secretariat Primaria Orasului Baile 
Govora sau pe e-mail la primaria@
primaria-baile-govora.ro

l Anunţ de licitație privind încheierea 
unui contract de concesiune de bunuri 
a obiectivului Parc Fotovoltaic 
Ialomița I, prin captarea energiei verzi 
solare, proprietatea publică a județului 
Ialomița. 1. Informații generale 
privind concedentul: Consiliul Jude-
țean Ialomița, cod fiscal 4231776, 
situat în municipiul Slobozia, Piața 
Revoluției, nr.1, județul Ialomița, 
tel.0243.230.200, fax 0243.230.250, 
e-mail: cji@cicnet.ro. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii: 
obiectul concesiunii îl reprezintă 
încheierea unui contract de concesiune 
de bunuri a obiectivului Parc Fotovol-
taic Ialomița I, prin captarea energiei 
verzi solare, parc situat în comuna 
Giurgeni, județul Ialomița, sola 899, 
parcela 1, înscris în cartea funciară 
nr.22256, cu o suprafață construită de 
12.640mp, alcătuit din 2.128 panouri 
fotovoltaice cu puterea de 245W pe 
fiecare panou. Obiectivul se af lă în 
proprietatea publică a județului 
Ialomița, fiind concesionat conform  
OUG nr.57/2019 şi Hotărârii Consi-
liului Județean Ialomița nr.176 din 
17.12.2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: conform caie-
tului de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: Pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire intrând pe 
site-ul Consiliului Județean Ialomița: 
www.cicnet.ro, secțiunea anunțuri/
licitații, descărcând un exemplar, sau 
în urma unei cereri adresate Compar-
timentului Patrimoniu Public şi Privat, 
contra cost. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartimen-
tului Patrimoniu Public şi Privat, 
situat la etajul 3, camera 52, în sediul 
Consi l iului  Județean Ialomița; 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea documentației de atribuire: 
Contravaloarea documentației de atri-
buire este de 20,00Lei şi se pot achita 
l a  c a s i e r i a  c o n c e d e n t u l u i ; 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 11.03. 2020, ora 16.30; 
4.Informații privind ofertele: Ofertele 
vor fi formulate conform documenta-
ției de atribuire. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 18.03.2020, ora 
16.30. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse 
la  sediul  Consi l iului  Județean 
Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, la 
registratură. 4.3. Numărul de exem-
plare  în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta va fi depusă în două 
exemplare, conform documentației de 
atribuire. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschi-

dere a ofertelor: 19.03.2020, ora 11.00, 
la  sediul  Consi l iului  Județean 
Ialomița, parter, în sala de şedințe. 6. 
Instanța competentă în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
ses izarea instanței :  Tribunalul 
Ialomița, municipiul Slobozia, B-dul 
Cosminului, nr.12, cod poştal 920030, 
județul Ialomița, tel. 0243.236.952, fax 
0 2 4 3 . 2 3 2 . 2 6 6 ,  e - m a i l :  t r - i a -
lomița-pgref@just.ro, la termenele 
stabilite prin documentația de atri-
buire. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.02.2020.

l Anunț privind închirierea unui 
spațiu de 70mp, din imobilul -clădire 
cu destinația cabinet/farmacie veteri-
nară, situat în localitatea Giarmata 
Vii, strada Înfrăţirea, nr.93, comuna 
Ghiroda, jud.Timiş. 1. Informaţii 
generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscal, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact :  Primăria 
Comunei Ghiroda, strada Victoria, 
nr.46, localitatea Ghiroda, comuna 
Ghiroda, cod 307200, jud.Timis, 
telefon 0256.205.201, 0256.219.193, 
fax 0256.287.406, e-mail: achiziţii.
publice@primariaghiroda.ro. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul proce-
durii de licitaţie publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: spatiu în 
suprafaţă de 70mp din imobilul 
-clădire, proprietate privată a comunei 
Ghiroda, judeţul Timiş, situat în loca-
litatea Giarmata Vii, strada Înfrăţirea, 
nr.93, cu destinaţia „cabinet vete-
rinar”. Închirierea se face conform 
OUG 57/2019 şi conform HCL nr. 
25/12.02.2020 al comunei Ghiroda. 
3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: la cerere de la 
sediul instituţiei. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul instituţiei de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul 
Achiziţii publice, Primăria Comunei 
Ghiroda, strada Victoria, nr. 46, 
telefon 0256.205.201, 0256.219.193. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 50Lei 
caietul de sarcini şi 200Lei taxa de 
participare, se vor achita la Casieria 
Primăriei Comunei Ghiroda, strada 
Vi c t o r i a ,  n r . 4 6 ,  G h i r o d a . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 06.03.2020, ora 12.30. 4.
I n f o r m a ţ i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 11.03.2020, ora 16.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Ghiroda, strada 
Victoria, nr.46, Ghiroda, jud.Timiş, 
Compartimentul  Registratură -Relaţii 
cu publicul. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original, într-un plic sigilat. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofer-

telor: 12.03.2020, ora 14.00, la Căminul 
Cultural Ghiroda, strada Victoria, 
nr.48, Ghiroda, jud.Timiş. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Timiş, 
P-ţa Ţepeş Vodă, nr.2, etaj 1, Timi-
şoara, tel.0256.498.230, 0256.498.070,  
e-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 17.02.2020.

PIERDERI
l Pierdut  Cert if icat  cetățenie 
nr.38068/16.12.2014 pe numele Kostiuc 
Maria. Îl  declar nul.

l Pierdut atestat manager transport 
marfă, eliberat de ARR, pe numele 
Dina Viorel, din Curtea de Argeş, 
județul Argeş. Se declară nul.

l Declar pierdute şi nule următoarele 
documente: Card Tahograf şi Atestat 
de transport marfă, eliberate de ARR 
Dolj pe numele Lajea Minel Ovidiu.

l Declar pierdut şi nul act de conce-
siune nr. 79/1994 pe numele Voicu 
Floarea emis de Parohia „Adormirea 
Maicii Domnului” din Calea Giuleşti 
nr. 236.

l ANTENA 3 S.A., cu sediul social in 
Bucuresti, sector 2, Bdul Dimitrie 
Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, 
cladirea 14, Parter, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti sub nr. de 
o r d i n e  J 4 0 / 1 6 6 4 1 / 2 0 0 3 ,  C I F 
RO15971591, declaram pierdute certi-
ficatele constatatoare emise în baza 
Legii nr. 359/2004 pentru activitatile 
declarate la sediile secundare din: a) 
Judetul  Constanţa,  Municipiul 
Constanţa, Bd. Elisabeta, Nr. 11, 
parter, Scara A, Ap. 5; b) Judetul Iaşi, 
Munic ipiul  Iaş i ,  Strada Elena 
Doamna, Nr. 20-22, Constructia 
C1-CENTRU DE AFACERI, parter, 
Spatiul nr.2; c) Judetul Timiş, Munici-
piul Timişoara, Strada Palanca, nr. 2, 
Corp A, SAD (AP)17, Etaj 2; d) 
Judetul Braşov, Municipiul Braşov, 
Strada Nicolae Titulescu, nr. 4, parter, 
birou nr.1.1.2; e) Municipiul Bucureşti, 
Bulevardul Ficusului, nr. 44A, corp A, 
et. 3. Le declaram nule.

DECESE
l  Comunitatea Facultatii de 
Business si Turism din cadrul 
Academiei de Studii Economice 
d in  Bucures t i  anunta  cu 
profunda tristete stingerea din 
viata a profesorului universitar 
Iacob Kerbalek. Incepand din 
1977, Iacob Kerbalek a fost timp 
de 38 de ani un dascal devotat si 
un  co leg  deoseb i t .  Iacob 
Kerbalek a fost Decan al Facul-
tatii de Comert in perioada 
1990-1992 si a contribuit semni-
ficativ la reformarea scolii 
romanesti de afaceri.


