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OFERTE SERVICIU
l SC Avan Security angajează Agent securitate în
București. Tel.0757.077.578.
l Angajăm Șofer cat.B,
vechimea permisului min. 5
ani, doar în București, fără
cazier judiciar. Telefon:
0764.402.441.
l Patiseria Landa SRL din
Arad angajează 1 lucrător
bucătărie (spălător vase
mari), cod COR 941201.
Condiții minime: studii
primare (8 clase), cunoștințe
limba engleză. CV-urile se
depun pe e-mail la adresa:
expertoffice8@gmail.com. Vor
fi luate în considerare
CV-urile primite până la data
de 24.08.2020. Selecția candidaților va avea loc în data de
25.08.2020 și constă în
concurs de CV-uri. Informații
la telefon: 0752.832.020.
l Patiseria Antika SRL din
Arad angajează 4 lucrători
bucătărie (spălători vase
mari)- cod COR 941201.
Condiții minime: studii
primare (8 clase), cunoștințe
limba engleză. CV-urile se
depun pe e-mail la adresa:
expertoffice8@gmail.com. Vor
fi luate în considerare
CV-urile primite până la data
de 24.08.2020. Selecția candidaților va avea loc în data de
25.08.2020 și constă în
concurs de CV-uri. Informații
la telefon: 0758.763.451.
l Patiseria Ledi SRL din Arad
angajează 2 lucrători bucătărie
(spălători vase mari)- cod COR
941201. Condiții minime:
studii primare (8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se
depun pe e-mail la adresa:
expertoffice8@gmail.com. Vor
fi luate în considerare CV-urile
primite până la data de
24.08.2020. Selecția candidaților va avea loc în data de
25.08.2020 și constă în concurs
de CV-uri. Informații la
telefon: 0770.870.456.

l Primăria Morteni, cu sediul
în comuna Morteni, str.Principală nr.1127, judeţul Dâmbovița, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de:
Șofer -Compartimentul Situatii de Urgență -conform
H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
14.09.2020, ora 10.00 - Proba
practică în data de 14.09.2020,
ora 14.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii generale; -vechime -fără vechime;
-permis de conducere B, C, E;
-atestat/calificare mașinist
utilaje terasamente. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Morteni. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei Morteni, persoană de
contact: Stanciu Victorita,
telefon 0245.242.714, fax
0245.242.714, e-mail: primariamorteni2016@yahoo.com
l Anunț de selecție. Școala
Profesională Scânteia (partenerul M2 în proiect) anunță
scoaterea la concurs în cadrul
“Proiectului EduMix - Măsuri
integrate de sprijin a copiilor
vulnerabili aflați în risc educațional din comuna Scânteia,
județul Ialomița, Cod proiect:
106289” a 2 posturi externe de
experti de implementare, în
cadrul subactivitaților 1.2 și
1.3 pentru perioada
11.09.2020-16.05.2021. I.informații proiect. Prezentare
succintă a proiectului
EduMix- Măsuri integrate de
sprijin a copiilor vulnerabili
aflați în risc educațional din
comuna Scânteia, județul
Ialomița, Cod proiect: 106289.
Obiectivul general (scopul)
proiectului este acela de creștere a accesului la învățăm â n t u l a n t e - p r e ș c o l a r,
preșcolar, școlar primar,

secundar de calitate într-un
mod egal și nediscriminatoriu
pentru 487 copii din comuna
Scânteia, jud.Ialomița, reducerii și prevenirii riscului de
părăsire timpurie a școlii
pentru 487 copii din comuna
Scânteia, jud.Ialomița, creșterii calității actului educațional prin dotări, metode
formale și non-formale de
învățare în Școala Profesională Scânteia și unitatea
subordonată Iazu, jud.
Ialomița și oferirii unei noi
șanse de finalizare a studiilor
de minim 8 clase pentru 118
adulți care au abandonat
timpuriu școala, iar 50 dintre
aceștia vor dobândi o calificare până la finalizarea
proiectului: 16.05.2021. Parteneriatul proiectului este
format din Comuna Scânteia,
în calitate de lider și partenerii
Școala Profesională Scânteia,
Asociația pentru Dezvoltare,
Inovație, Cultură și Antreprenoriat (ADICA) din Călărași
și Asociația Centrul de Suport
și Formare pentru Dezvoltarea unei Societăți Echitabile
(CENFORM). Proiectul are o
perioadă de implementare de
36 luni începând cu data de 17
mai 2018. Valoarea totală a
proiectului este de
5.358.598,45Lei din care
contribuția liderului și partenerilor este de 67.397,93Lei,
iar asistența financiară nerambursabilă este de
5.291.200,52Lei. II.Obiectul
anunțului de selecție.
Prezentul anunț de selecție are
scopul de a declanța prcedura
de selecție a 10 experți care
vor lucra în cadrul proiectului
EduMix- Măsuri integrate de
sprijin a copiilor vulnerabili
aflați în risc educațional din
comuna Scânteia, județul
Ialomița, Cod proiect: 106289
pentru implementarea sub-activităților 1.2 și 1.3 și atingerea
următoarelor rezultate: 44
copii de 2-3 ani vor fi cuprinși
în învățământul ante-preșcolar prin programul tip
creșă ce va funcționa în cadrul
școlii, 91 copii de 3-5 ani din
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învățământul preșcolar vor
avea program prelungit, 352
de elevi de 6-17 ani vor beneficia de sprijin în vederea
reducerii riscului de abandon
școlar, 14 copii cu Cerințe
Educaționale Speciale vor
beneficia de un program de
educație adaptat nevoilor lor,
42 persoane adulte care nu au
finalizat 4 clase și 76 de pers
care nu au finalizat 8 clase vor
beneficia de programul “A
Doua Șansă”, Sub-activitățile
sunt sintetizate în chiar denumirea lor conform tabelului de
mai jos: Nr.crt.; (Sub) activitatea nr. și denumire; Număr
experți; Durata (sub) activității; Nr. ore/expert. SA1.2.
Dezvoltarea si livrarea programelor zone prioritare de
educație, Școala după școala
și activități extra-curriculare
și grădinița cu program
prelungit, SA1.3. Dezvoltarea
și livrarea programului “A
Doua Șansă” pentru adulții
care au abandonat școala; 2;
L29-L36; 4 h/zi- Tabelul 1.
Experți de implementare
pentru asigurarea expertizei
necesare realizării activităților
aferente atingerii rezultatului/
rezultatelor de proiect ID
106289 din Cererea de finanțare*. Conform Ordin
nr.3920/08.06.2018 de aprobare a Procedurii de sistem
privind selecția și recrutarea
experților, în procesul de
recrutare și selecție experți în
cadrul proiectelor cu finanțare
externă nerambursabilă vor fi
evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor
generale și termenilor de referință pentru participare mai
jos menționate. III.Condiții
generale: Expertul: a)are cetățenie română/ cetățenie a altor
state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European, cu reședința în
România; b)are capacitate de
exercițiu deplină; c)îndeplinește condițiile de studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă
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ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Braºov, cu sediul în mun. Braºov,
str. Mihail Kogãlniceanu nr. 7, prin reprezentant
legal, în calitate de reclamantã, citeazã pârâtul
JOSE ANTONIO SAVICENTE NAVAL prin curatorul
special avocat Fluturaº Marius, pentru termenul de
judecatã din data de 10 septembrie 2020, ora 10:15,
la Tribunalul Braºov, cu sediul în Braºov, B-dul. 15
Noiembrie nr. 45, sala T5, complet CI4, în dosarul nr.
3634/62/2018/a1, având ca obiect atragerea
rãspunderii pentru intrarea în insolvenþã.

precum și studii medii de
lungă durată cu diplomă de
bacalaureat, după caz; d) are
cel puțin 3 ani experiență în
domeniul Învățământ (pentru
p o z i ț i i l e d e e d u c a t o r,
profesor), sau Experiență în
Management și coordonare/
educație peste 2 ani (pentru
poziția de Coordonator), sau
peste 3 ani experiență în organizare/ PR/ Comunicare
(pentru poziția EOTI M2); e)
nu a fost condamnat/(ă) definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care l-ar
face/ care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a
intervenit reabilitarea; f)îndeplinește alte condiții generale
în funcție de specificul proiectului. IV.Termenii de referință
pentru posturile scoase la
concurs: Nr.Crt.; Denumire
expert; Perioada estimată
pentru derulare activ; Descrierea activ conform CF;
Descrierea sarcinilor/ atribuțiilor; Cerințe/competențe necesare; Abilități. 1; Expert SDS,
activ extra-curriculare, ADS
1-6; De la semnarea CIM
până la 16.05.2021; SA1.2.
Dezvoltarea si livrarea programelor zone prioritare de
educație, Școala după școală
și activități extra-curriculare

II

ANUNȚURI
Joi, 20 august 2020

și grădinița cu program
prelungit, SA1.3. Dezvoltarea
și livrarea programului A
Doua Șansă pentru adulții
care au abandonat școala;
Pregătește și susține lecțiile
SDS (fundamentare și excelență) pentru materia pe care
o predă; Participă la activitățile demonstrative extra-curriculare; Își însușește tehnici
noi de predare prin metoda
job shadowing; Preia și
dezvoltă conținut extra-curricular; Organizează activități
extra-curriculare înrudite cu
materia pe care o predă;
Pregătește și susține lecții
ADS pentru material pe care
o predă; Participă la elaborarea conținutului educațional pentru platforma de
e-learning; Participă la
ședințe de proiect; Întocmește
raportul lunar de activitate;
Capacitate de lucru cu copiii;
Capacitate de învățare și
adaptare la metode noi de
predare; Nu este cazul. V.
Dosarul de concurs: în
conformitate cu prevederile
art.6 din HG nr.286/2011 cu
modificările și completările
ulterioare, dosarul de
înscriere la concurs va conține
următoarele documente: a)
Cerere de înscriere, conform
modelului din Anexa 1 la
anunțul de selecție; b)Scrisoare de intenție; c)Copia
actului de identitate sau orice
alt document care atestă
identitatea, potrivit legii,
după caz (semnată de
candidat); d)Copiile documentelor care atestă nivelul
studiilor și ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor
care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice; e)Alte
acte doveditoare privind
experiența/ expertiza, calificările specifice aferente poziției;
f)CV format Europass, datat
și semnat pe fiecare pagină
(CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact
valide: adresa de e-mail și
număr de telefon); g)Cazierul
judiciar sau o declarație pe
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propria răspundere că nu are
antecedente penale (candidatul declarat admis la
selecția dosarelor, care a
depus la înscriere o declarație
pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are
obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data
primei probe a concursului);
h)Adeverință medicală care
să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu
cel mult șase luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile
sanitare abilitate. Documentele doveditoare ale studiilor
și experienței/ expertizei
declarate în CV (copii ale
diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente
doveditoare) se prezintă însoțite de documentele originale
și se depun certificate pentru
conformitate cu originalul
sau în copii legalizate. VI.Bibliografia de concurs (după
caz): Orientări privind oportunitățile de finanțare în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014şi
Anexe;
2020
Corrigendumuri 1-4 la ghidul
Orientări Generale; Ghidul
Solicitantului Condiţii Specifice de Accesare a Fondurilor
„Şcoala pentru toţi” AP 6/PI
10.i/OS 6.2, 6.3, 6.4 şi 6.6;
Anexe și corrigendumuri la
ghidul Școala pentru toți.
VII.Modalitatea de depunere
a candidaturii: Candidații vor
depune documentele la
sediul unităţii de învăţământ
preuniversitar, partener în
proiect, Școala Profesională
Scânteia din Str.Ștefan cel
Mare, nr.44, comuna Scânteia, județul Ialomița, până la
data de 01.09.2020, ora 12.00.
Candidaturile transmise
după data limită indicată
în anunțul de selecție,
precum și cele incomplete
vor fi respinse. VIII.Probele
de concurs: Concursul constă
în parcurgerea a două etape,

partenerului proiectului, la
adresa: www.scoalaprofesionalascanteia.ro, în termen de
o (1) zi lucrătoare de la ultima
probă de concurs, prin specificarea punctajului final al
fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau „respins”,
precum și pe pagina web a
partenerului proiectului, la
adresa: www.scoalaprofesionalascanteia.ro în termen de
maxim o (1) zi lucrătoare.
Candidații care îndeplinesc
baremul minim pentru
selecție, dar nu sunt în lista
celor declarați admiși, vor
constitui corpul de rezervă
pentru poziția respectivă pe
toată perioada derulării activității. IX. Calendarul de
desfășurare al concursului:
Perioada; Activitatea (după
caz). 18.08.2020-01.09.2020,
ora 12.00; Depunerea dosarelor. 02.09.2020-03.09.2020;
Verificarea eligibilității admin i s t r a t i v e a d o s a r e l o r.
03.09.2020, ora 19.00;
Afișarea rezultatelor selecției
în urma verificării eligibilității
administrative a dosarelor.
03.09.2020, ora 20.0004.09.2020, ora 20.00; Depunerea eventualelor contestații.
07.09.2020; Soluționarea
eventualelor contestații și
publicarea răspunsului.
08.09.2020, interval orar
09.00-10.00; Proba scrisă.
08.09.2020, interval orar
11.00-16.00; Corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la
proba scrisă. 08.09.2020, ora
18.00- 09.09.2020, ora 18.00;
Depunerea eventualelor
contestații. 10.09.2020,
interval orar 09.00-12.00;
Soluționarea eventualelor
contestații și publicarea
răspunsului. 10.09.2020, ora
14.00; Afișarea rezultatelor
finale. Contestațiile se pot
depune atât online la adresa
de e-mail: sc_scinteia@yahoo.
com, cât și în scris la secretariatul Școlii Profesionale
Scânteia din Str.Ștefan cel
Mare, nr.44, comuna Scânteia, județul Ialomița conform
programului său de funcțio-

astfel: a)Proba eliminatorie:
verificarea eligibilității administrative a dosarelor; Lista
candidaților declarați admiși/
respinși în această etapă este
publicată la sediul Școlii
Profesionale Scânteia și pe
pagina web a partenerului
proiectului (Școala Profesională Scânteia), la adresa:
Școala Profesională Scânteia
din Str.Ștefan cel Mare, nr.44,
comuna Scânteia, județul
Ialomița. Eventualele contestații vor fi depuse la sediul:
Școala Profesională Scânteia
din Str.Ștefan cel Mare, nr.44,
comuna Scânteia, județul
Ialomița sau online la adresa
de e-mail: sc_scinteia@yahoo.
com, în termen de 24 ore de la
data publicării rezultatelor
acestei etape, sub sancțiunea
decăderii din acest drept.
Candidații declarați admiși la
această probă vor participa la
proba scrisă de evaluare.
Eventualele contestații vor fi
depuse la sediu/ online în
termen de 24 ore de la data
publicării rezultatelor, sub
sancțiunea decăderii din acest
drept. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se
face prin afișare la sediul:
Școala Profesională Scânteia
din Str.Ștefan cel Mare, nr.44,
comuna Scânteia, județul
Ialomița și pe pagina web a
partenerului proiectului, la
adresa: www.scoalaprofesionalascanteia.ro, în termen de
o (1) zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor. Ca
urmare a desfășurării
probelor de evaluare, comisia
va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor
acordate. Candidații vor fi
declarați admiși în ordinea
descrescătoare a punctajului,
în limita numărului de
posturi din anunțul de
selecție. Rezultatele finale în
urma soluționării contestațiilor se afișează la sediul
Școala Profesională Scânteia
din Str.Ștefan cel Mare, nr.44,
comuna Scânteia, județul
Ialomița și pe pagina web a

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
nare. Afișat astăzi,
18.08.2020, la sediul Școlii
Profesionale Scânteia din Str.
Ștefan cel Mare, nr.44,
comuna Scânteia, județul
Ialomița. Coordonator tehnic
M2, Gerea Ancuța Victoria.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând proprietate cu 2.900
mp teren în com.Unirea, jud.
Alba, 25.000 Euro, negociabil. 0727.861.450.

VÂNZĂRI IMOBILE
l S.C. Industria Iutei S.A. cu
sediul în Bucureşti, str. Intr.
Ferentari A, nr.72, bl.12A,
sector 5, anunţă scoaterea la
vânzare a activului Cămin
Nefamilişti, parter +4 etaje,
(100 camere) şi teren aferent
de 1400mp, construcţie din
panouri prefabricate, an
construcţie 1976, situat în
Bucureşti, str. Intr. Ferentari
A, nr.72, bl.12A, sector 5.
Detalii şi informaţii la
telefon: 0722.663.089.

CITAȚII
l Numita Strain Anica
domiciliata in Reșița str
Rândul 1Nr 14, este citata in
data de 07.10.2020 la Judecatoria Resita Sala 14, ora 09:00
in calitate de pârât in dosarul
7566/290/2019 in proces cu
Lacatusu Claudiu, obiect
proces: anulare act.
l Numitul Ologu Mihail, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Com.Colonești,
sat Colonești, nr.7, jud. Olt,
este citat la Judecătoria
Slatina pe data de joi,
10.09.2020, ora 09.00,
Complet CC8, Camera 3, în
calitate de pârât, în Dosarul
civil nr.13106/311/2019, în
procesul având ca obiect
succesiune și partaj succesoral de pe urma defunctei
Ologu Safta, reclamant fiind
Ologu Ionel.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială Turia, din județul
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Covasna, anunță publicarea
documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.35, 37, 41, 42,
44, 48, 50, 51, 54, 56 și 58,
începând cu data de
24.08.2020, pe o perioadă de
60 de zile (24.08.202026.10.2020), la sediul primăriei loc.Turia, str.Principală,
nr.835, județul Covasna.
l SC Forhealth Enterprise
SRL, cu sediul social in Sat
Carpinis, Comuna Crasna,
Strada Petresti, Nr.274,
Judetul Gorj si punct de lucru
in Str.Clabucet, Nr.7, Lot 1,
Sector 1-Bucuresti, Cod Unic
de Inregistrare 40376560,
nr.de ordine în Registrul
Comerţului Bucureşti
J18/16/2019, telefon:
0745670416, e-mail: forhealth.
enterprise@gmail.com, reprezentată prin domnul Cristian
Cîrloganu, în calitate de
Administrator, solicită obținerea Autorizaţiei de Mediu
pentru activitățile: Fabricarea
altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare-cod
CAEN.1104; Productia de
bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate-cod
CAEN.1107, conform Certificat Constatator, desfasurate
in Str.Clabucet, Nr.7, Lot.1,
Sector 1, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul
Agentiei Pentru Protectia
Mediului București din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii
nr.1 (Barajul Lacul Morii-in
spatele benzinariei Lukoil),
intre orele 9,00-12,00 de luni
pana vineri. Propuneri sau
contestatii se pot depune la
sediul A.P.M.București in
termen de 10 zile de la data
publicarii prezentului anunt.
l Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
OCPI Argeş anunţă publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 10, 12, 13 şi 14,
pe o perioadă de 60 de zile

calendaristice, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare. Data de început a
afişării: 28.08.2020. Data de
sfârşit a afişării: 26.10.2020.
Adresa locului afişării publice:
Oraşul Topoloveni, Judeţul
Argeş. Repere pentru identificarea locaţiei: Sediul Primăriei Topoloveni. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Oraşului
Topoloveni. Alte informaţii
pentru cei interesaţi: Program
-luni-vineri: 09.00-16.00.
Informaţii privind Programul
Naţional de Cadastru şi Carte
Funciară 2015-2023 se pot
obţine pe site-ul ANCPI la
adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.
l România. Tribunalul
Brașov. -Secția penală. Dosar
Nr.4849/62/2019. Extras de pe
dispozitivul sentinței penale
nr.64/S. Ședința publică din
data de 17.06.2020. Hotărăște: (...)În baza art.32 alin.1
Cod Penal raportat la
art.18(1) din Legea nr.78/2000
și raportat la art.18(4) din
Legea 78/2000 cu aplic.
art.374 al.4 C.pr.pen, art.396
al.10 C.pr.pen, art.136 al.2 și
3 C.penal, art.137 C.penal și
art.147 C.penal condamnă
inculpata persoană juridică
SC Pasul Zimbrului S.R.L
-număr de ordine în Registrul
Comerțului J8/1495/2009,
Cod Unic de Înregistrare
26142416, cu sediul social în
sat Zizin, comuna Tărlungeni,
str.Zizinului, nr.54, jud.
Brașov -la o pedeapsă principală a amenzii în cuantum de
12.000Lei și la pedeapsa
complementară vizată de
art.136 al.3 lit.F C.penal
(publicarea hotărârii de
condamnare). (...) Cu drept
de apel în termen de 10 zile
de la comunicare. Pronunțată
în ședință publică azi data de
22.03.2018. Președinte.

l Truti Iluta, anunță publicul
interesat asupra deciziei
etapei de încadrare a AMP
Timiș de a nu se supune
evaluării impactului asupra
mediului, evaluării adecvate
și evaluării impactului asupra
corpurilor de apă în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Construire
casă D+P și beci, împrejmuire” propus a fi amplasat
în com.Giroc, str.Salaj, CF
n r. 4 0 5 1 4 1 , j u d . T i m i ș .
Proiectul deciziei de încadrare
și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Timiș, din localitatea Timișoara, Bv.Liviu
Rebreanu, nr.18-18A, jud.
Timiș, în zilele de luni-joi,
între orele 08.00-16.30 și
vineri, între orele 08.00-14.00,
precum și la următoarea
adresă de internet: http://
apmtm.anpm.ro -secțiunea
acorduri de mediu. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina
de internet a autorității
competente pentru protecția
mediului.
l SC Ariola Invest SRL, SC
Meets You Needs SRL, SC
RGM Asistance SRL, Daigoro
Team SRL anunta publicul
interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Construire retele
edilitare se apa si canalizare
menajera, lucrari de drumuri
pietruire (etapa 1), lucrari de
drumuri asfaltare (etapa 2),
inclusiv trotuar pe partea
dreapta” propus a fi amplasat
in loc. Vladimirescu, cartier
Europa, identificat prin CF
nr. 303337, 315831, 303336,
303330, 315828, 303335,
303328, 303334, 303327,
303333, 303326, 303332,
303325, 316123, 316112, jud.
Arad. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din
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Arad, str. Splaiul Mures, FN,
jud. Arad si la sediul titularului, din loc. Vladimirescu,
cartier Europa, Str. Madrid nr.
23, Jud. Arad, in zilele de
luni-vineri, intre orele 08:0013:30.

LICITATII
l C.N.C.A.F. Minvest SA
Deva, cu sediul social în
Deva, Piața Unirii, nr.9, jud.
Hunedoara, vinde la licitație,
Ifron 204D. Prețul de pornire
este de 6.400Lei (inclusiv
TVA). Garanția de participare
-640Lei. Licitația va avea loc
la sediul social al companiei
în data de 31.08.2020, ora
11.00, și va fi reluată în caz de
neadjudecare în datele de
07.09.2020 și 14.09.2020, ora
11.00. Informații suplimentare se pot obține de pe site-ul
companiei www.minvestdeva.
ro.
l Zenit Management SPRL,
lichidator judiciar al
O L I & C O
S R L ,
CUI:13656040, vinde prin
licitație: Autoturism Lancia
Lybra- 2.040Lei (60% din
evaluare) și Autoutilitară
Vo l k s w a g e n C r a f t e r 55.300Lei (70% din evaluare)
în datele de 21-24-25.08.2020,
ora 12.00. În sițuația în care
bunurile nu vor fi valorificate
în urma primei sesiuni,
acestea vor fi scoase la
vânzare din nou în perioada
04-07-08.09.2020, ora 12.00, la
prețul de pornire reprezentând 60% din evaluare. Inf.
0735.950.040, e-mail: contact@e-insolventa.com
l Comuna Giroc, jud.Timiş,
CF5390613, cu sediul în
Comuna Giroc, Str.Semenic,
nr.54, jud.Timiş, organizează
licitaţie publică în vederea
vânzării terenului intravilan
păşune înscris în CF
nr.408325 Giroc, având
numărul cadastral 408325, în
suprafaţă de 7.070mp,
precum şi a terenului înscris
în CF nr.408323 Giroc, având
numărul cadastral 408323, în

GATA!
Simplu, nu?

suprafaţă de 32.271mp. Licitaţia va avea loc în data de
11.09.2020, ora 12.00, la
sediul Primăriei Comunei
Giroc din Giroc, Str.Semenic,
nr.54, jud.Timiş. Ofertele se
pot depune la sediul Primăriei
până în data de 10.09.2020,
ora 15.00. Competent în soluţionarea eventualelor litigii
este Tribunalul Timiş, iar
termenul de depunere al
contestaţiilor este de 30 de zile
de la emiterea actului
contestat. Pentru informaţii
privind desfăşurarea procedurii, precum şi în vederea
eliberării documentaţiei de
atribuire, vă puteţi adresa
Secretarului General al
Comunei Giroc sau Compartimentului Juridic la telefon:
0256/395.648, persoană de
contact: Andreea-Carmina
Mateia.
l Municipiul Piatra Neamţ
anunţă organizarea licitaţiei
publice pentru închirierea
unui spațiu, situat la subsolul
Băii Comunale din PiatraNeamț, str. 22 Decembrie,
nr.16. 1. Informații generale
privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Municipiul Piatra-Neamț, CIF
2612790, str. Ștefan cel Mare
nr.6-8, Piatra-Neamț, judeţul
Neamț, telefon 0233218991,
fax 0233215374, email
primariapn@yahoo.com,
infopn@primariapn.ro. 2.
Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
închiriat: Licitație publică în
conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ și ale
Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Piatra-Neamț
nr. 355 din 18.11.2019, în
vederea închirierii spațiului
nr. 15 în suprafață de 13,00
mp, având destinația
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”prestări servicii/depozitare”,
situat la demisolul clădirii
Băii Comunale din PiatraNeamț, Piața 22 Decembrie
nr.16, aparținând domeniul
public al municipiului PiatraNeamț, județul Neamț. 3.
Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de
atribuire: În urma unei solicitări scrise a persoanei interesate, adresată Direcției
Patrimoniu a Municipiului
Piatra-Neamț, Piatra-Neamț,
str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8,
județul Neamț. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Direcția Patrimoniu a Municipiului PiatraNeamț, cu sediul în
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr. 6-8, județul Neamț,
telefon 0233218991 – interior
207, fax 0233215375, adresa
de e-mail puiu.fecic@primariapn.ro. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: Costul
Documentației este de 10 lei
și se poate achita direct la
casieria Municipiului PiatraNeamț, sau prin ordin de
plată în contul Municipiului
Piatra-Neamț RO82TREZ
4915006XXX000150. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
07.09.2020, ora 16:30. 3.5.
Data limită pentru obținerea
Documentației de atribuire:
15.09.2020 ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele:
Se regăsesc în caietul de
sarcini. 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor:
15.09.2020, ora 16:30. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Municipiului PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare,

nr. 6-8, județul Neamț,
Direcția Patrimoniu. 4.3.
Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: două exemplare original și copie. 5. Data și
locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere
a ofertelor: 16.09.2020, ora
14:00, la sediul Municipiului
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr. 6-8, județul Neamț.
6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Municipiului
Piatra-Neamț, str. Alexandru
cel Bun, nr. 16-18, PiatraNeamț, județul Neamț,
telefon 0233214019, fax
0233216585, adresa de e-mail:
jud-piatraneamt@just.ro.
l 1.Informații generale
privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact:
Primăria Comunei Gurbănești, comuna Gurbănești,
str.Principală, nr.3, județul
Călărași, cod poștal 917120,
telefon 0242/317.138, fax
0242/317.320, e-mail:
primaria_gurbanesti@yahoo.
com, cod fiscal 3796705. 2.
Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
vândut: 2 imobile, proprietate privată a Comunei
Gurbănești, identificate
astfel: -un imobil, teren intravilan, în suprafață de de
1.487mp, situat în satul
Gurbănești, județul Călărași,
cvartal 4, parcela 91, cu
număr cadastral 21472,
înscris în cartea funciară a
Comunei Gurbănești la nr.
21472, având categoria de
folosință „curți construcții”;
-un imobil, teren intravilan,
în suprafață de 643 mp,

situat în comuna Gurbănești,
satul Coțofanca, județul
Călărași, cu număr cadastral
21459, înscris în cartea
funciară a Comunei Gurbănești la nr.21459, având categoria de folosință „arabil
intravilan”; -conform H.C.L.
nr.17 din 29.07.2020 și temei u l u i l e g a l : O . U . G . n r.
57/03.07.2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, sau se poate
consulta pe site-ul: www.
comunagurbanesti.ro, secțiunea -Informații publice.
3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: se
poate obține de la Serviciul
Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Comunei Gurbănești, comuna Gurbănești,
str.Principală, nr. 3, județul
Călărași. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ: se poate
descărca de pe site-ul instituției: gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 03.09.2020, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 11.09.2020, ora
10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Gurbănești, comuna Gurbănești,
str.Principală, nr.3, județul
Călărași, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta:
într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și
locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere
a ofertelor: 16.09.2020, ora
10.00, Primăria Comunei

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Gurbănești, comuna Gurbănești, str.Principală, nr.3,
județul Călărași, Sala de
ședință. 6.Denumirea,
adresa, numarul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Judecătoriei Lehliu-Gară, str.
Industriei, nr.1, județul Călărași, telefon/fax
0242/640.689, e-mail: jud-lehliugara@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
19.08.2020.

PIERDERI
l Pierdut certificat Manager
Taxi cu seria 0007539 pe
numele Hrisoveni Aky-Alexandru. Se declara nul.
l Ochialbi Liviu Andrei,
pierdut Certificat profesional
CPC marfă nr. 0149867001,
eliberat de ARR, Certificat
conducător auto agabaritice
nr. 0005527, eliberat de ARR,
Certificat ADR nr. 132876,
eliberat de ARR. Le declar
nule.
l Pierdut Certificate constatatoare nr.27196/ 18.12.2013
pentru Albert Andrea PFA,
Mun.Gheorgheni, Cart.
Florilor, Bl.35, Sc.B, Ap.22,
Jud.Harghita, înregistrată la
Registrul Comerțului sub
nr.F19/1103/2013, CUI:
32602497. Se declară nule.
l Vercha SRL, cu sediul în
București, Bd.Basarbia,
nr.256, birourile nr.3 și nr.4 în
imobilul denumit Bucharest
East Logistic Center- hala de
depozitare și birouri, etaj 1,
CUI:14765780, declară pierdute: Certificat înregistrare
seria B, nr.3486549, emis de
ORC București la data de
24.04.2018, certificate constatatoare activități autorizate
emise de ORC București la
data de 24.04.2018 conform

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
declarației tip model 3
nr.169365/20.04.2018, act
constitutiv la 14.03.2018. Se
declară nule.
l Vedis SRL, cu sediul în
București, Bd.Basarabia,
nr.256, biroul aferent compartimentului 5, CUI: 13020506,
declară pierdute: Certificat
constatator desfășurare activitate la sediu secundar, emis
de ORC București la data de
16.01.2014 în baza declarației
t i p m o d e l 2 n r. 1 0 5 0 0 /
13.01.2014, nr.2 certificate
constatatoare desfășurare
activitate la terți și sediu
social, emise de ORC București la data de 18.04.2017 în
baza declarației tip model 3
din data de 13.04.2017. Se
declară nule.
l Pierdut autorizaţia
nr.625896 din 06.07.2020,
emisă de autorităţile din
Turcia, pentru societatea
Insert Auto Service SRL
Piteşti, necesară la Agenţia
pentru Agenda Digitală a
României. Se declară nulă.
l Teslovan Alexandrina
Carmen II, F/19/505/2011,
CUI 28651114, eliberat ORC
Toplița, Harghita, declar
pierdut Certificat Constatator
7807din 28.08.2017. Îl declar
nul.
l Cabinet Individual de
Insolvență Grigorian Andreea
- Gina, C.I.F. 25259222, cu
sediul în mun. Iași, șos. Ștefan
cel Mare și Sfânt, nr. 4,
complex Exclusive Residence,
bloc A2, demisol, spațiul nr.6,
Cod postal: 700498, jud.Iași,
declară pierdute certificatele
constatatoare originale si
certificatul de înregistrare
original, pentru următoarele
societăți: „IOMIREM” S.R.L.,
cu sediul social în mun. Iași,
str. Clopotari, nr. 3, cam. 2, bl.
609, sc. C, et. 1, ap. 6, jud.
Iași, având număr de ordine
în Registrul Comerțului
J22/3276/2017 și CUI
38393551.

