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OFERTE SERVICIU
l SC Zoomaxim SRL angajează,
pentru punctul de lucru din com.
Gemenele, str. Brăilei, nr. 88,
tehnician zootehnist exploatare.
Condiţii: studii medii. Contact:
Z a r n e s c u E l e n a . Te l .
0748.664667.
l Sudori Mig-Mag în Germania,
cu și fără limba germană. 2.000
Euro net pe lună, cazare contracost. Telefon: 0748.563.746.
l Structure Gogan SRL, cu
sediul în: Mun. Satu Mare, Str.
Grigore Ureche, Nr. 25, Jud. Satu
Mare, angajează dulgheri și
fierari betoniști. Cerințe: experiență minim un an și cunoștințe
de limba engleză. Transmiterea
C.V.-ului se face la e-mail: structuregogan@yahoo.com. Numai
candidații selectați vor fi contactați.
l Avi Piscine SRL, cu sediul în
str.Silozului 31, 207206, Cârcea,
Dolj, angajează muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor (8). CV-urile se pot
depune la sediul firmei până la
data de 30.01.2020. Informații la
telefon 0351.405.433.
l SC Taverna Sârbului SRL
angajează ajutor ospătar, la
sediul social din București, str.
Tipografilor, nr.31, Sector 1.
Cerințe: studii medii, experiență
1 an, limba străină cerută:
engleza. Informații la
tel.0727.300.424.
l SC Urban Construct
Transilvania angajeaza:
-mecanici utilaje (excavator
si buldoexcavator); -soferi
profesionisti; -dulgher-fierar
betonist; -muncitori necalificati. Pentru santiere in
Medias si Alba Iulia. Informatii la telefon:
0730.244.833- Alba Iulia,
0723.107.572 - Medias.
l Colegiul Național „Sfântul
Sava”, cu sediul în localitatea
București, str.General Berthelot,
nr.23, Sector 1, judeţul București,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: paznic, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă

în data de 20.02.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
20.02.2020, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiţii
specifice de participare la
concurs: -studii cel puțin 10 clase;
-vechime minim 3 ani; -atestat
agent pază sau dovadă înscrieri
la cursuri pentru atestat agent
pază; -disponibilitate de a lucra
după un program flexibil; -domiciliul în București sau Județul
Ilfov; -recomandare de la ultimul
loc de muncă. 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 Colegiului Național
„Sfântul Sava”. Relaţii suplimentare la sediul: Colegiului
Național „Sfântul Sava”,
str.G-ral Berthelot, nr.23, Sector
1, cod 010168, București,
persoană de contact: Stoica
Pompilia, telefon: 021.314.92.94,
fax: 021.312.68.21, e-mail: secretariat@licsfsava.ro
l Direcţia Cultură și Sport
Mangalia organizează concurs în
data de 20.02.2020, ora 10.00
-proba scrisă și în data de
25.02.2020, ora 10.00 -interviul,
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a următoarelor
posturi contractuale de execuţie
vacante: -Cercetător știinţific
-grad III -Muzeul de Arheologie
Callatis Mangalia; -Administrator -treapta II -Serviciul
Așezăminte Culturale, Biblioteci
și Evenimente; -Îngrijitor
-Compartimentul Sport și Agrement. Dosarele de concurs se vor
depune la Compartimentul
Contabilitate, Resurse Umane,
Juridic, Achiziţii, începând cu
data de 30.01.2020, până în data
de 12.02.2020, ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Direcţiei Cultură și
Sport Mangalia, Şos.Constanţei,
nr.5, telefon: 0729.930.454,
e-mail: dcs.resurseu@gmail.com
l Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în Slatina, str.
Bulevardul Sfântul Constantin
Brâncoveanu, nr. 1, județul Olt,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de execuție pe perioadă

nedeterminată de: Compartiment Activități Sportive și de
Agrement Club Nautic -funcționar -(număr posturi: 1),
conform temeiului legal HG
nr.286/2011. Concursul se va
desfășura astfel: -depunere
dosare concurs: în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la
12.02.2020, ora 16.00; -selecția
dosarelor: 13.02.2020; -proba
scrisă: 20.02.2020, ora 10.00;
-interviul: 25.02.2020, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Condiţii specifice: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă -minim
6 luni. Relaţii suplimentare se
pot obţine la Compartiment
Juridic, Relaţii cu Publicul,
Resurse Umane, de luni până joi,
între orele 08.00-16.30, vineri
între orele 08.00-14.00 sau la
telefon 0349.738.657.
l Direcţia Judeţeană de Pază
Prahova, cu sediul în Ploiești,
Bulevardul Republicii, nr.2-4,
județul Prahova, organizeazã
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiilor contractuale
vacante de: -Paznic -patru
posturi. Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale
prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru nr.286/2011, așa
cum a fost modificat de HG
nr.1.027/2014, cu modificările și
completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în vederea
participării la concurs: -paznic
-Birou pază obiective -să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului; -studii
medii sau generale; -să fie atestat
profesional pentru activitatea de
pază potrivit prevederilor Legii
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333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
-să îndeplinească condiţiile
minime de vechime în muncă/în
specialitatea corespunzătoare
postului -fără vechime.
Concursul se va desfășura
conform calendarului următor:
-11 februarie 2020, ora 15.30,
termenul limită de depunere a
dosarelor; -proba scrisă în data
de 20 februarie 2020, ora 10.00;
-proba interviu în data de 24
februarie 2020, ora 10.00. Informaţii privind condiţiile de participare și bibliografia se iau de la
Compartimentul Resurse
Umane, intrarea H, et.1, telefon
0244.514.545, int.128.
l Liceul Tehnologic „Petre
Baniță” Călărași, cu sediul în
comuna Călărași, str.Petre
Baniță, nr.219, județul Dolj, orga-
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nizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual vacant de
administrator de patrimoniu, pe
perioadă nedeterminată, în
temeiul prevederilor HG nr.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 02.03.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
05.03.2020, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii
universitare de licență (inginer /
subinginer /economist), absolvite
cu diplomă; -vechime în domeniu
5 ani; -cunoștințe de operare pe
calculator. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Liceului Tehnologic „Petre Baniță”, din localitatea Călărași, jud. Dolj. Relații
suplimentare la sediul: Liceul
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Tehnologic „Petre Baniță”, str.
Petre Baniță, nr. 219, com. Călărași, jud. Dolj, persoană de
contact: Vancea Daniela, telefon
0251.334.703, 0765.957.465, fax
0251.334.703, e-mail: gsacalarasi@gmail.com
l Liceul Tehnologic Goga
Ionescu, cu sediul în orașul Titu,
str.Gării, nr.59, judeţul Dâmboviţa, în baza HG nr.286/2011,
modificat și completat de HG nr.
1027/2014, organizează concurs
pentru ocuparea următoarei
funcții contractual temporar
vacante, pe perioadă determinată: 1.Îngrijitor -1.00 normă.
Condiții specifice: -nivelul studiilor: minim 8 clase; -vechime în
muncă: minim 5 ani. Concursul
se va desfășura la sediul instituției, loc. Titu, str. Gării, nr. 59,
judeţul Dâmboviţa, astfel: -Proba
practică -13.02.2020, ora 09.00;
-Interviu -13.02.2020, ora 13.00.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Liceului Tehnologic Goga
Ionescu Titu. Relaţii suplimentare la sediul Liceului Tehnologic
Goga Ionescu Titu, telefon
0245.651.320, e-mail: gogaionescu@gmail.com
l Primăria Comunei Răcăciuni,
judeţul Bacău, organizează
concurs în vederea ocupării
următoarelor posturi: -1 post
contractual vacant de execuție:
Operator utilaje -Șofer II, în
cadrul Serviciului Public de
Gospodărire Comunală Răcăciuni; -3 posturi contractuale
vacante de execuție: Îngrijitori la
domiciliu, în cadrul Compartimentului Asistență Socială Răcăciuni. Concursul pentru postul de
Operator utilaje -Șofer II, în
cadrul Serviciului Public de
Gospodărire Comunală Răcăciuni, va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răcăciuni, judeţul
Bacău, la data de 20 februarie
2020, proba practică -ora 09.00,
și 24 februarie 2020, proba
interviu -ora 10.00. Condiţiile
generale -conform art.3 din
Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii
specifice -conform art.4 din
Hotărârea Guvernului

nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare: 1) Să
dețină un Certificat de competențe profesionale în domeniu
-operator utilaje; 2) Vechime în
specialitate -minimum 10 ani; 3)
Să fie apt din punct de vedere
medical; 4) Nivel de studii -studii
medii; 5) Vechime în muncă
-minimum 10 ani. Concursul
pentru cele 3 posturi contractuale
de execuție: Îngrijitori la domiciliu, în cadrul Compartimentului Asistență Socială
Răcăciuni, va avea loc la sediul
Primăriei Comunei Răcăciuni,
judeţul Bacău, la data de 20
februarie 2020, proba scrisă -ora
10.00, și 24 februarie 2020, proba
interviu -ora 10.00. Condiţiile
generale -conform art. 3 din
Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii
specifice -conform art.4 din
Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare: 1)Să
dețină un Certificat de calificare
profesională -îngrijitor la domiciliu persoane vârstnice; 2)
Vechime în specialitate -nu este
necesară; 3) Nivel de studii
-studii medii; 4) Vechime în
muncă -nu este necesară. Data
până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 10
de zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, respectiv 12.02.2020.
Relaţii suplimentare se pot obține
la sediul Primăriei Răcăciuni sau
la tel. 0234.251.212 -persoană de
contact: Lupan Liliana, secretarul Comisiei de concurs.

tară; -diplomă bacalaureat;
-vechime în specialitatea
postului: 5 ani vechime în specialitate. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Spitalului Orășenesc
Găești. Relaţii suplimentare la
sediul: Spital Orășenesc Găești,
persoană de contact: Runos,
telefon 0245.711.189, fax
0245.711.028.

l Spitalul Orășenesc Găești, cu
sediul în Găești, str.13 Decembrie, nr.170, judeţul Dâmbovița,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractual
vacante, asistent medical principal -PL -grad principal Medicină Generală -Secția Pediatrie
-Bucătărie Dietetică: Număr
posturi -2 posturi, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 20 februarie 2020, ora
09.00; -Proba interviu în data de
25 februarie 2020, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: -școală postliceală sani-

l La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, numărul 60
din 21 ianuarie 2020, la anunţul
cu numărul de înregistrare
240043 al -nume instituție: Liceul
Teoretic „Alexandru Mocioni”
Ciacova, adresa: Ciacova, str. T.
Vladimirescu, nr. 23, jud.Timiș,
pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante
de administrator finaciar -1post,
conform HG 286/2011, se face
următoarea rectificare: -în loc de:
„Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul
economic; -vechime cel puţin 2

l Spitalul Orășenesc Găești, cu
sediul în Găești, str.13 Decembrie, nr.170, judeţul Dâmbovița,
organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
temporar vacant, asistent
medical principal -PL -Secția
Pediatrie: număr post -1 post,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 13
februarie 2020, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 18 februarie
2020, ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: școală
postliceală sanitară; Diplomă
bacalaureat; -vechime în specialitatea postului: 5 ani vechime în
specialitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Spitalului Orășenesc Găești. Relaţii suplimentare
la sediul: Spital Orășenesc
Găești, persoană de contact:
Runos, telefon 0245.711.189, fax
0245.711.028.
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ani; -cunoștinţe operare PC (MS
Office, operare baze de date,
navigare Internet), programe de
contabilitate; -cunoașterea unei
limbi străine de circulaţie internaţională (engleză/franceză),
noţiuni de bază (citit, scris,
vorbit); -certificat de atestare a
cunoștintelor dobândite din
domeniul Sistemului European
de Conturi.” se va citi: „Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
superioare absolvite cu diplomă
de licență în domeniul economic;
-vechime cel puţin 2 ani; -cunoștinţe operare PC (MS Office,
operare baze de date, navigare
Internet), programe de contabilitate; -cunoașterea unei limbi
străine de circulaţie internaţională (engleză/franceză), noţiuni
de bază (citit, scris, vorbit).”
Restul anunţului rămâne
neschimbat. (Prezenta rectificare
nu se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României,
Partea a III-a.)
l Anunţ de recrutare și selecţie
pentru ocuparea postului de
Director General al SC General
Public Serv SA. Consiliul de
Administraţie al SC General
Public SA, societate comercială
aflată sub autoritatea tutelară a
Consiliului Local al Orașului
Buftea, judeţul Ilfov, anunţă
organizarea concursului pentru
ocuparea postului de: Director
General al societăţii, în conformitate cu dispoziţiile OUG
109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor
publice. Procedura se va desfășura cu respectarea principiilor
transparenţei, liberului acces,
obiectivităţii, egalităţii de șanse,
nediscriminării și profesionalismului. Concursul se va desfășura
în data de 02 martie 2020, ora
10.00, proba scrisă și 06 martie
2020, ora 10.00, interviul, la
sediul SC General Public Serv
SA din Buftea, Piața Mihai
Eminescu, nr.1, etaj 3, cam.E206,
E209, E211, județ Ilfov (în
incinta Primăriei orașului
Buftea). Dosarele vor fi depuse la
compartimentul Resurse Umane
al SC General Public Serv SA
(etaj 3, cam. E206) până la data
de 28 februarie 2020, ora 12.00.
Pot participa persoane cu studii
superioare de lungă durată sau

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalent în domeniul tehnic
/economic /juridic, cu experiență
în domeniu de minim 5 ani, să
posede cunoștinţe solide în ceea
ce privește legislația în vigoare și
managementul unei societăţi.
Detaliile complete privind condițiile de înscriere, actele necesare
înscrierii, condițiile generale și
specifice funcției precum și bibliografia se găsesc la sediul Societății compartimentul resurse
umane sau pot fi solicitate pe
adresa de email matea.rodica@
yahoo.com. Pentru alte informații, persoana de contact:
Matea Rodica- tel. 0734.330.050.
Consiliul De Administraţie,
Președinte, Palcu Marin.

VÂNZĂRI TERENURI
l VÂND IMOBIL JUD.
C O N S TA N ŢA , C O M .
TOPRAISAR. IMOBILUL
E S T E F O R M AT D I N
TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ
D E
4 . 4 0 0 M P,
CONSTRUCŢIE CU
DESTINAŢIE DE SPĂLĂTO R I E C H I M I C Ă , O
HALĂ AGROZOOTEHNICĂ ŞI UN PUŢ FORAT
DE ADÂNCIME.
TERENUL ESTE SITUAT
Î N L O C A L I T AT E A
TOPRAISAR, JUD.
CONSTANŢA, ÎNTR-O
ZONĂ CU DESTINAŢIE
PRODUCŢIE/DEPOZITA R E . F R O N T U L
STRADAL ESTE DE 90M.
UTILITĂŢI EXISTENTE:
A PĂ P OTA B I L Ă ,
ENERGIE ELECTRICĂ.
PREŢUL IMOBILULUI
ESTE DE 10EURO/MP,
NEGOCIABIL.
0762.034.911.

CITAŢII
l Se citează numitul Olteanu
Gabriel, cu ultimul domiciliu în
Pitești, str. Trivale, nr. 6, bl. 59, sc.
A, ap. 16, jud. Argeș, pentru
termenul din 27 februarie 2020,
ora 12,00, la Judecătoria Pitești,
în contradictoriu cu reclamanta
Ștefan Maria, în dosarul nr.
1131/280/2013* - ieșire din indiviziune partaj succesoral.
l Paul Sorinel Diaconu cheamă
pe pârâta Mihaela Diaconu în
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instanță, dosar nr.6102/ 302/2019,
la procesul de divorț (complet c5
minori) din data de 03.02.2020,
ora 09.00, la Judecătoria Sectorului 5, București.
l Dumitru Sorin Cristinel
cheamă în judecată pe Dumitru
Mihaela la Judecătoria Alexandria în dosar 6942/740/2019, cu
termen la 25.02.2020 pentru
divorț cu minori.
l Numitul Anghel Gheorghe cu
ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Zimandu Nou, sat
Andrei Şaguna, nr. 263, judeţul
Arad, este citat la Judecătoria
Arad pe data de, 12.02.2020, ora
9,00, completul C19-2020, sala
215, în calitate de pârât în
dosarul civil nr. 19209/55/2019, în
procesul de înlocuire amendă cu
muncă în folosul comunităţii,
unde reclamantă este Comuna
Zimandu Nou.
l Aducem la cunoștința publică
faptul că pe rolul Judecătoriei
Cornetu se af lă dosarul
nr.16617/1748/2019 și dosarul
15079/1748/2019, având ca obiect
deschiderea procedurii de declarare a morții numitului Vasile
Costel, CNP 1521122400579, cu
ultimul domiciliu în Comuna 1
Decembrie, Județul Ilfov și
invităm orice persoană care are
cunoștință despre persoana în
cauză să le comunice instanței de
judecată.
l Se citează pârâta Stoica
Maria, la Judecătoria Giurgiu, în
dosarul civil nr.14442/236/2019,
având ca obiect hotărâre care să
țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, cu mențiunea ca,
în termen de 10 zile de la publicare, să vă prezentați la sediul
instanței în vederea înmânării
cererii de chemare în judecată.

DIVERSE
l Eu, Popa Nicolae Iulian, îmi
cer scuze public vecinului meu,
But Alexandru, conform Ordonanței nr. 858/P/2019, a Parchetului de pe lângă Judecătoria
Brezoi, pentru infracțiunea de
amenuințare.
l Aducem la cunoștința publică
faptul că pe rolul Judecătoriei
Onești se af lă dosarul
207/270/2020, având ca obiect
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deschiderea procedurii de declarare a morții numitei Obrinteschi
Milia, cu ultimul domiciliu
cunoscut în municipiul Onești,
str.Victoriei nr.18, cartier
Slobozia, județul Bacău și
invităm orice persoană să comunice datele pe care le cunoaște în
legătură cu persoana disparută.
l Comuna Viișoara prin SC
Irisilva SRL, titular al proiectului
- Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate
constituite în perimetrul de
ameliorare Viișoara III - anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul
ʺReconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate
constituite în perimetrul de
ameliorare Viișoara IIIʺ, propus
a fi amplasat în Viișoara, fnr.,
extravilan, județul Cluj.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Cluj din Calea
Dorobanților, nr. 99, ClujNapoca, cod 400609, tel. 0264
410 722, fax 0264 410 716, e-mail
office@apmcj.anpm.ro, în zilele
de luni- joi între orele 9.00- 14.00
și vineri între orele 9.00- 12.00,
precum și la următoarea adresă
de internet office@apmcj.anpm.
ro. Publicul interest poate înainta
comentariile /observațiile la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina
de internet a APM Cluj.
l Subscrisa Private Liquidation
Group IPURL, în calitate de
administrator judiciar provizoriu
în dosarul nr. 3547/111/2019 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor,
Secția a II-a Civilă, privind pe
debitoarea Melania New SRL,
CUI 31555559, număr de înregistrare în Registrul Comerțului
J05/686/2013, îi notifică pe toți
creditorii debitoarei privind
faptul că prin hotărârea
nr.37/F/2019 din data de
23.01.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr.
3547/111/2019 s-a dispus începerea procedurii generale de
insolvență față de societatea
debitoare mai sus menționată, în
temeiul art.72 alin.(6) din Legea

85/2014. Prin hotărârea amintită
s-au fixat termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere
a creanțelor la data de
10.03.2020, termenul limită
pentru verificarea creanțelor,
întocmirea și publicarea tabelului
preliminar 30.03.2020, termenul
limită de întocmire a tabelului
definitiv 24.04.2020. Administratorul judiciar provizoriu a
convocat ședința adunării creditorilor pe data de 15.04.2020, la
ora 14:00, la sediul acestuia din
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi
urmând a fi: confirmarea administratorului judiciar provizoriu
și aprobarea onorariului acestuia.
l Primaria Dăneasa, judetul Olt
având sediul în Comuna
Dăneasa, Str. Mihai Viteazul, nr.
157, titular al Planului Urbanistic General Comuna Dăneasa,
judeţul Olt anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a avizului de mediu
pentru planul menţionat și
declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate
fi consultată la sediul A.P.M. Olt,
str. I. Moroșanu, nr. 3, Slatina,
judeţul Olt, de luni până vineri
între orele 09.00 - 16.00. Observaţii/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM
Olt, în termen de 18 zile de la
data publicării anunţului.

l Proiectul “Planificarea managementului conservării biodiversității
în 2 situri Natura 2000 - ROSPA
0024 Confluența Olt-Dunăre și
ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală
protejată de interes național B10.
Ostrovul Mare” Cod SMIS
102491. Asociația Echilibru
având sediul în București, Bd.
Mircea Vodă nr.40, Bl. M11, Sc.2,
Ap.50, Sector 3 și sediul Unității
de Implementare a Proiectului în
București, bd. Constructorilor nr.
20A, Ipromet Imobiliare Corp A,
Etaj 4, sector 6, Camera 6 (SMIS
10491), Tel. 0723.873.525, Fax.
0311.065.905, asoc.echilibru@
gmail.com, titular al Planului de
Management al siturilor Natura
2000 ROSPA0024 Confluența
Olt-Dunăre și ROSCI0044
Corabia Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală protejată de
interes național B10. Ostrovul
Mare, situate pe raza localităților
Seaca, Traian, Ciuperceni,
Orașul Turnu Măgurele, Lița,
Segarcea Vale, Lunca, Saelele,
Islaz, din județul Teleorman și
Izbiceni, Giuvărăști, Gârcov,
Orașul Corabia, Orlea, din
județul Olt, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obținere a avizului de mediu
pentru planul menționat anterior
și declanșarea etapei de încadrare în cadrul procedurii SEA.
Prima versiune a Planului de

management poate fi consultată
la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Teleorman,
Strada Dunării nr. 1, Alexandria.
Observații/ comentarii și sugestii
se primesc în scris la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului, în termen de 18 zile de
la data publicării anunțului.
l LTD Metal Framed anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Construire hala productie si
corp administrativ in regim de
inaltime P+2E” propus a fi
amplasat in Arad, zona industriala Nord FN. Informaliile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Arad
din Arad, str. Splaiul Mures, FN,
jud. Arad si la sediul titularului
din Arad, str. Abrud nr. 101/A,
Bl. 164, scara A, ap.4 in zilele de
luni - vineri, intre orele 8:0016:30. Observaliile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Arad din Arad, str. Splaiul Muresului. FN. jud. Arad.
l PF Micluța Zamfira, titular al
proiectului ,,Construire depozit
produse agricole și spații parcare
utilaje agricole”, propus a fi
amplasat în Lovrin, CF
Nr.402242, Nr. Top. 402242,
județul Timiș, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei
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etapei de încadrare de către
Agenția pentru Protecția
Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
,,Construire depozit produse agricole și spații parcare utilaje agricole”, propus a fi amplasat în
Lovrin, CF Nr.402242, Nr. Top.
402242, județul Timiș. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Timiș
din Timișoara, Bd. Liviu
Rebreanu, nr. 18-18A și la sediul
titularului PF Micluța Zamfira,
localitatea Lovrin, nr. 1207,
județul Timiș, în zilele de luni-joi,
orele 8.00-16.30, vineri, între orele
8.00-14.00, 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 anuntului pe
pagina de internet a Agenției
pentru Protecția Mediului Timiș.
l SC SMF Company SRL
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru:
“Spălătorie Auto în Sistem Autoservire, Amenajare Acces Auto și
Împrejmuire”, propus a fi
amplasat în comuna Giroc, intravilan, cf. 415529, nr. top 415529,
județ Timiș. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Timiș, Localitatea
Ti m i ș o a r a , S t r a d a L i v i u
Rebreanu, Nr.18-18A, Județ
Timis și la adresa titularului,
Timișoara, Str.Virtuții, Nr.6, Județ
Timiș, în zilele de luni-joi, între
orele 8.00-16.30 și vineri, între
orele 8.00-14.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Timiș.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub
dosar nr. 2226/246/2019,
petentul Mathiu Gheorghe
ovidiu cu domiciliul in comuna
Tarnova, sat. Agrisu Mare nr.
584, jud. Arad a solicitat
inscrierea dreptului de proprietate al petentului pe titlu de
uzucapiune, asupra cotei de
128/192 din imobilul inscris in
CF 302897 Tarnova cu nr. top
358.359, respective pozitiile B2,

B3 si B4, avand categoria de
folosinta curte si gradina in
intravilan, pe care petentul prin
jonctiunea posesiilor il stapaneste neintrerupt sub titlu de
proprietar din anul 2018. De
asemenea vechii proprietari ai
imobilului Fratila Silviu si
Fratila Moisa, au decedat la
data de 07.12.1965, respective
29.08.1950, cu ultimul domiciliu
in Agrisu Mare Nr. 287, respective 282, conform certificatelor
de deces, neavand mostenitori,
dupa cum rezulta din incheierile
nr. 15 si 16 din 15.10.2019 emise
de catre Biroul Individual Notarial Seredan Ciprian-Paul,
urmand a se proceda la intabularea petentului asupra acestui
imobil. 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 solutionarea cererii. Prezenta
somatie se va afisa timp de o
luna la tabla de afisare a Judecatoriei Ineu si la Primaria
Comunei Tarnova.

ERATĂ
l Erata la anunturile publicate in
cotidianul national Jurnalul din
14 si 15.01.2020: Foradex Drilling
SA cu sediul in Bucuresti, str.
Milcov, nr. 5, cladirea C9, sector 1,
CIF 29917118, J40/2969/2012,
prin lichidator judiciar Via Insolv
SPRL, scoate la vânzare in bloc
prin licitaţie publică bunuri
mobile aflate in Tunisia: - echipamente tehnologice pentru foraj si
mijloace de transport, pornind de
la valoarea de piata de 20.266,43
lei fara TVA, respectiv 24.117,05
lei cu TVA; - deseuri fier vechi,
pornind de la valoarea de piata de
26.663 lei fara TVA, respectiv
31.728,97 lei cu TVA. Persoanele
interesate vor achita taxa de
participare de 2.000 lei fara TVA
(2.380 lei cu TVA) care include
caietul de prezentare și vor
depune documentele necesare
participarii la licitatie impreuna
cu taxa de garanţie de 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
10% din valoarea de pornire a
licitatiei. Licitaţia va avea loc în

data de 29.01.2020, ora 13/00 la
sediul lichidatorului judiciar 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 05.02.2020,
12.02.2020 respectiv 19.02.2020 la
aceeași oră, în același loc.

LICITAŢII
l Primăria comunei lzvoru, cu
sediul în comuna lzvoru, strada
Principală, nr. 138, judeţul Argeș,
cod fiscal 4469434, nr. tel.
0248695020, nr. fax 0248695120,
e-mail: primaria_izvoru@yahoo.
com, în calitate de autoritate
contractantă, concesionează prin
licitaţie publică teren în suprafaţă
de 3000 mp. aflat în domeniul
public al comunei Izvoru, în
intravilan, nr. CF 80027. Caietul
de sarcini se poate obţine personal
de la sediul primiriei Izvoru. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.02.2020, ora 12:00.
Data limită de depunere a ofertelor este 26.02.2020, ora 10:00.
Ofertele se depun la sediul primăriei Izvoru, într-un singur exemp l a r. Ş e d i n ţ a p u b l i c ă d e
deschidere a ofertelor va începe la
data de 26.02.2020, ora 12:.00. Se
va desemna câștigătoare oferta cu
cel mai ridicat preţ al redevenţei.
l Municipiul Piatra-Neamţ
anunţă organizarea licitaţiei
publice pentru închirierea a
2(două) spații, situate la etajul I al
Băii Comunale din Piatra-Neamț,
str. 22 Decembrie, nr.16. 1. Denumirea și sediul autorității administrației publice: Municipiul
Piatra-Neamț, C.U.I. 2612790, str.
Ştefan cel Mare nr.6-8 PiatraNeamț, telefon 0233/218991; fax
0233/215374, e-mail infopn@
primariapn.ro, primariapn@
yahoo.com. 2. Licitație publică
pentru închirierea a 2(două) spații
situate în incinta Băii Comunale
din Piața 22 Decembrie, nr. 16,
Piatra-Neamț: a) Spațiul nr. 10, în
suprafață de 6,77 mp, cu destinația „prestări servicii”; b) Spațiul
nr. 11, în suprafață de 10,31 mp,
cu destinația „prestări servicii”; 3.
Documentația de atribuire pentru
elaborarea ofertei se obține de la
sediul Municipiului PiatraNeamț, str. Ştefan cel Mare nr.6-8,
registratură - Direcția Patrimoniu;
- costul unui exemplar din documentație este de 10 lei și se poate

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
achita direct la casieria Municipiului Piatra-Neamț din str.
Ştefan cel Mare nr.6-8, sau în
contul Municipiului PiatraNeamț: RO82TREZ
4915006XXX000150 deschis la
Trezoreria Municipiului PiatraNeamț; - data limită pentru obținerea Documentației de atribuire
este 25.02.2020 ora 14.00; - data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.02.2020 ora 14.00; 4.
Termenul de depunere a ofertelor:
25.02.2020 ora 16.30; - adresa la
care se transmit ofertele: Municipiul Piatra-Neamț, str. Ştefan cel
Mare nr.6-8, registratură - Direcția
Patrimoniu în două exemplare
(unul original și unul în copie); perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile; 5. Data, ora și
locul deschiderii ofertelor:
26.02.2020, ora 14.00 la sediul
Municipiului Piatra-Neamț, str.
Ştefan cel Mare nr.6-8. 6. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor apărute este Judecătoria
municipiului Piatra-Neamț.
l Debitorul SC Kaproni SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1.Imobil «teren intravilan», in
suprafata de 3.189 mp. situat in
Com. Valea calugareasca, Sat
Valea Popi, T 8 - A 270, Judet
Prahova, pret pornire licitatie 16.742,25 Euro. 2.Imobil ”teren
intravilan”, in suprafata de
668mp. situat in Com. Valea
Calugareasca, Sat Valea Popi, T
20 -A 714, Judet Prahova, pret
pornire licitatie - 3.507,00 Euro.
Pretul caietului de sarcini pentru
imobilele ”terenuri” af late in
patrimoniul debitoarei Kaproni
SRL este de 500,00 Lei exclusiv
TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru imobile ”terenuri„
aflate in patrimoniul societatii
debitoare Kaproni SRL, reprezinta 35% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul
de Evaluare pentru fiecare teren
in parte. Participarea la licitatie
este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO22 BACX
0000 0017 0906 3000 deschis la
Uni Credit Bank SA, Ag. Ploiesti,
pana la orele 14.00 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la
aceeasi data a Regulamentului de
participare la licitatie pentru
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bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru imobile ”terenuri”
prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 06.02.2020, ora
10:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 13.02.2020; 20.02.2020;
27.02.2020; 05.03.2020;
12.03.2020, 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. Anuntul poate fi
vizualizat si pe site www.dinuurse.ro.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student,
nume Mustățea Sabina, Universitatea Politehnica București.
l Pierdut atestat profesional
conducător auto - pentru mărfuri
și persoane eliberat de ARR
Vâlcea pe numele Greere
Valentin, Com. Orlești, Jud.
Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut Atestat transport
marfă CPI și card tahograf, pe
numele Grigore Marius Gabriel,
eliberat de A.R.R. Argeș. Se
declară nule.
l Pierdut Atestat transport
persoane în regim de taxi, pe
numele Mitu Florian Constantin,
eliberat de A.R.R. Argeș. Se
declară nul.
l Subscrisa Polnnex RO S.R.L.,
CUI 30488605, număr de ordine
în Registrul Comerţului
J5/1230/2012 și sediul în Aleșd,
str. Bobâlna, nr. 100/H, jud. Bihor,
declar pierdut și nul certificatul
constatator pentru sediu emis de
către ORC Bihor la data de
20.02.2013.
l Unitatea medicală Marco
Vet SRL declară pierdut
Certificat de Înregistrare
nr.4043 data 17.01.2007, de la
Colegiul Medicilor Veterinari
din România, Consiliul Județean Ilfov.

