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OFERTE SERVICIU
l SC Jamed Foods SRL angajăm 
bucătar, full-time, specific francez. 
Detalii tel.0742.891.476.

l SC Mono Bau SRL, cu sediul 
social în loc.Gheorgheni, str. 
Kossuth Lajos, nr.18, ap.1, jud.
Harghita, pune la dispoziție 14 
locuri de muncă pentru muncitori 
necalificați în construcții. Detalii la 
tel.0744.691.401.

l Altius SRL angajeaza: ajutor 
bucatar x 40; bucatar x 40; ajutor 
ospatar X 40; ospatar x 40; lucrator 
bucatarie (spalator vase mari) x 40; 
lucrator room service hotel x 40. Se 
ofera salariu atractiv, masa, trans-
port si cazare. Informatii suplimen-
tare la 0730 444 788.

l Gospodărie Stefăneşti- Ilfov orga-
nizează în data de 06.11.2019 
concurs recrutare pentru îngrijitor 
spaţii verzi şi şef formaţie. Detalii la 
0721.490.200.

l Centrul de Sănătate Multifuncți-
onal ,,Sfântul Nectarie”, cu sediul în 
Bucureşti, Bulevardul Uverturii nr. 
81, Sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi contrac-
tuale de execuție vacante- asistent 
medical generalist, vechime în speci-
alitate 3 ani, perioadă nedetermi-
nată, în data de 21.11.2019, ora 
10.00- proba scrisă şi interviul pe 
27.11.2019- programare începând cu 
ora 10.00. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune în perioada 
30.10.2019-13.11.2019, între orele 
9.00-14.00. Relații la telefon nr. 
0376.203.291 interior 518 şi pe 
site-ul www.nectarie6.ro

l Abando SRL, cu sediul în Bucu-
reşti, str.Sfântul Constantin, nr.2, 
et.6, ap.18, Sector 1, J40/12994/2015, 
CUI: 35160900, angajează secretară 
cod COR 412001. Cerinţe: studii 
superioare; experienţă 5 ani în 
domeniul secretariatului; capacitate 
bună de analiză şi sinteză a informa-
ţiilor; limba engleză şi limba bulgară, 
scris şi vorbit la nivel avansat; flexi-
bilitate /adaptabilitate /rezistență la 
stres/ muncă în echipă. Cei interesaţi 
pot depune CV-ul, însoțit de actele 
de studii şi scrisoarea de intenţie pe 
adresa de e-mail: avocatalatar@
gmail.com, până pe data de 
01.11.2019, inclusiv. Selecţia va avea 
loc în data de 04.11.2019 şi se va 
face în baza documentelor transmise 
prin e-mail.

l Direcţia Generală  de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Gorj, 
organizează concurs în data de 
26.11.2019, ora 09.00 (proba scrisă) 
şi 29.11.2019 (proba de interviu), la 

cantina din cadrul Complexului de 
recuperare şi reabilitare neuropsihi-
atrică pentru adulţi “Bîlteni”, din 
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, 
pentru ocuparea a două posturi 
vacante corespunzătoare unor 
funcţii contractuale de execuţie 
după cum urmează: 1. un post cores-
punzător funcţiei contractuale de 
execuţie de kinetoterapeut la 
Centrul de recuperare şi reabilitare 
Tg.Cărbuneşti, 2. un post corespun-
zător funcţiei contractuale de 
execuţie de masor la Centrul de 
recuperare şi reabilitare Tg.Cărbu-
neşti. Condiţii generale şi specifice 
de îndeplinit de către candidat 
pentru ocuparea posturilor scoase la 
concurs: 1. pentru ocuparea postului 
corespunzător funcţiei contractuale 
de execuţie de kinetoterapeut la 
Centrul de recuperare şi reabilitare 
Tg.Cărbuneşti: a) absolvent(ă) cu 
studii superioare de lungă durată cu 
specializarea „kinetoterapie”, b) 
posesor de autorizație de liberă prac-
tică însoțită de avizul anual, c) 
vechime în specialitatea studiilor de 
minim 3 ani, 2. pentru ocuparea 
postului corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de masor la 
Centrul de recuperare şi reabilitare 
Tg.Cărbuneşti: a) absolvent(ă) cu 
studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, b) pose-
sor(oare) de diplomă/certificat de 
absolvire curs de masor, c) vechime 
în funcția de masor de minim 3 ani. 
Înscrierile la concurs se fac în peri-
oada 31.10.2019-13.11.2019, inclusiv, 
ora 16:30, la sediul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Protecţiei 
Copilului Gorj, din Tîrgu Jiu, strada 
Siretului, nr. 24 - Serviciul resurse 
umane, salarizare şi pentru funcţia 
publică. Relaţii suplimentare la 
telefon 0253/212518 sau la camera 
nr.36 - sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. 
Persoana de contact: Berlescu Flabe-
lia-Patricia, consilier, grad profesi-
onal superior la Serviciul resurse 
umane, salarizare şi pentru funcţia 
publică - secretar comisie concurs, 
tel.0253212518, resurseumane@
dgaspcgorj.ro.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, 
organizează concurs pentru 
ocuparea a trei posturi vacante de 
registrator medical debutant cu nivel 
de studii medii, la Serviciul de 
evaluare şi statistică medicală şi 
DRG, pe durată nedeterminată, la 
Spitalul Județean de Urgență 
Slatina. Condiţii specifice de partici-
pare: -studii medii liceale, finalizate 
cu diplomă de bacalaureat; -curs de 
operare calculator. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina în data 
de 22.11.2019, ora 9.00 -proba scrisă 
şi proba interviu în termen de 4 zile 

lucrătoare de la proba scrisă. Dosa-
rele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului, 
până în data de 13.11.2019 şi trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afişată la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare 
se pot obține la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi, 
cu sediul în localitatea Galaţi, str.
Brăilei, nr. 177, judeţul Galaţi, orga-
nizează concurs în conformitate cu 
prevederile HGR nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare, în vederea ocupării, pe durată 
nedeterminată, a următoarelor 48 
posturi contractuale vacante: 
-Ambulatoriul integrat spitalului: -1 
post îngrijitoare cu studii generale; 
-Secția clinică ATI: -2 posturi îngriji-
toare cu studii generale; -1 post 
brancardier cu studii generale; 
-Laborator clinic analize medicale: 
-2 posturi îngrijitoare cu studii gene-
rale; -Bloc operator: -1 post îngriji-
toare cu studii generale; -1 post 
brancardier cu studii generale; 
-Secţia clinică Cardiologie: -2 
posturi îngrijitoare cu studii gene-
rale; -2 posturi brancardieri cu studii 
generale; -Secţia clinică Chirurgie 
Generală I: -1 post îngrijitoare cu 
studii generale; -Secţia clinică 
Chirurgie Generală II: -1 post îngri-
jitoare cu studii generale; -Secţia 
Chirurgie Generală III: -1 post îngri-
jitoare cu studii generale; -Compar-
timent clinic Chirurgie orală şi 
maxilo-facială: -1 post îngrijitoare 
cu studii generale; -Secţia clinică 
Chirurgie plastică, microchirurgie 
reconstructivă: -2 posturi îngrijitoare 
cu studii generale; -Secţia clinică 
Chirurgie toracică: -1 post îngriji-
toare cu studii generale; -Secţia 
clinică Gastroenterologie: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
-Compartiment clinic Geriatrie şi 
gerontologie: -1 post îngrijitoare cu 
studii generale; -Centrul de Hemodi-
aliză: -1 post îngrijitoare cu studii 
generale; -Compartiment Inter-
nări-Externări: -1 post îngrijitoare 
cu studii generale; -Secţia clinică 
Medicină internă I: -2 posturi îngriji-
toare cu studii generale; -Secţia 
clinică Medicină internă II: -2 
posturi îngrijitoare cu studii gene-
rale; -Compartiment Nefrologie: -1 
post îngrijitoare cu studii generale; 
-Secţia clinică Neurochirurgie: -1 
post îngrijitoare cu studii generale; 

-Secţia clinică Neurologie: -2 posturi 
îngrijitoare cu studii generale; 
-Secţia clinică Obstetrică ginecologie 
I: -2 posturi îngrijitoare cu studii 
generale; -Secţia clinică Obstetrică 
ginecologie I -Bloc naşteri: -1 post 
îngrijitoare cu studii generale; 
-Secţia Obstetrică ginecologie II: -2 
posturi îngrijitoare cu studii gene-
rale; -Secţia clinică Oftalmologie: -1 
post îngrijitoare cu studii generale; 
-Secţia clinică Oncologie medicală: 
-1 post îngrijitoare cu studii gene-
rale; -Secţia clinică Ortopedie şi 
traumatologie: -2 posturi îngrijitoare 
cu studii generale; -Secţia Urologie: 
-1 post îngrijitoare cu studii gene-
rale; -Laboratorul de Recuperare 
Medicină Fizică şi balneologie 
-Ambulatoriul integrat spitalului din 
str. Basarabiei, nr.26: -1 post îngriji-
t o a r e  c u  s t u d i i  g e n e r a l e ; 
-UPU-SMURD: -2 posturi îngriji-
toare cu studii generale; -2 posturi 
brancardieri cu studii generale; 
-Serviciul de prevenire a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale: -2 
posturi agenţi DDD cu studii gene-
rale. Condiţii specifice de participare 
la concurs: -agent DDD: -şcoală 
generală; -curs agent DDD; -minim 
6 luni vechime în activitate; -bran-
cardier, îngrijitoare: -şcoală generală, 
fără vechime. Dosarele de concurs se 
vor verifica la Serviciul Manage-
mentul Resurselor Umane şi se vor 
depune la Secretariatul unităţii, în 
perioada 01.11.2019-14.11.2019, 
inclusiv, de luni până vineri, în inter-
valul orar 10.00-14.00. Probele de 
concurs sunt următoarele: -proba 
scrisă -în data de 25.11.2019, ora 
10.00; -proba interviu se va desfă-
şura în 2 serii: -Seria 1 -în data de 
28.11.2019, ora 9.00; -Seria 2 -în 
data de 29.11.2019, ora 9.00. Condi-
ţiile generale de participare la 
concurs, informaţii privind docu-
mentele necesare pentru comple-
tarea dosarului  de concurs, 
calendarul detaliat de desfăşurare al 
concursului, formularul de înscriere, 
bibliografia de concurs, precum şi 
relaţii suplimentare se pot obţine de 
la avizierul Spitalului Clinic Jude-
ţean de Urgenţă „Sf. Apostol 
Andrei” Galaţi, de pe pagina de 
internet: www.spitalulurgentagalati.
ro, la secţiunea „Relaţii cu publicul”/
„Concursuri” şi de la Serviciul 
Managementul Resurselor Umane 
al instituţiei, telefon: 0236.301.109, 
în intervalul orar 10.00-14.00.

l Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.5, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante de 
muncitori, pe durată nedeterminată: 
-1 post de muncitor calificat -telefo-
nist, treapta III, nivel studii G, la 
Serviciul Administrativ, aprovizio-
nare şi transport; -2 posturi de 

muncitor calificat -fochist, treapta 
IV, nivel studii M/G, la Atelierul de 
întreținere şi reparații instalații, 
utilaje, clădiri; -1 post de muncitor 
calificat -electrician, treapta I, nivel 
studii M/G, la Atelierul de întreținere 
şi reparații instalații, utilaje, clădiri; 
-1 post de muncitor calificat -zugrav, 
treapta I, nivel studii M/G, la Ateli-
erul de întreținere şi reparații insta-
lații, utilaje, clădiri; -1 post de 
muncitor calificat -tâmplar, treapta I, 
nivel studii M/G, la Atelierul de 
întreținere şi reparații instalații, 
utilaje, clădiri; -1 post de muncitor 
calificat -liftier, treapta II, nivel 
studii M/G, la Serviciul de prevenire 
şi control al infecțiilor asociate asis-
tenței medicale. Condiţii specifice de 
participare: -pentru postul de 
muncitor calificat, treapta III -telefo-
nist: -certificat de calificare în 
meseria de telefonist; -şcoală gene-
rală: -pentru postul de muncitor 
calificat, treapta IV -fochist -2 
posturi: -calificare în meserie -autori-
zație ISCIR vizată la zi; -şcoală 
generală/studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -pentru 
postul de muncitor calificat, treapta I 
-electrician: -certificat de calificare în 
meseria de electrician; -9 ani vechime 
în meserie; -şcoală generală /studii 
medii finalizate cu diplomă de baca-
laureat; -pentru postul de muncitor 
calificat, treapta I -zugrav: -certificat 
de calificare în meseria de zugrav; -9 
ani vechime în meserie; -şcoală gene-
rală/studii medii finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -pentru 
postul de muncitor calificat, treapta I 
-tâmplar: -certificat de calificare în 
meseria de tâmplar; -şcoală generală/
studii medii finalizate cu diplomă de 
bacalaureat; -9 ani vechime în 
meserie; -pentru postul de muncitor 
calificat, treapta II -liftier: -certificat 
de calificare în meseria de liftier; 
-autorizație ISCIR; -şcoală generală/
studii medii finalizate cu diplomă de 
bacalaureat. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina în data de 
25.11.2019, ora 9.00 -proba scrisă şi 
proba interviu în termen de 4 zile 
lucrătoare de la susținerea probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.RUNO, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului ,  până în data de 
13.11.2019, ora 16.00, şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afişată la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obține la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.RUNO 
sau la nr.de telefon: 0349.802.550.
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l Erată la anunțul de Șef Birou 
Achiziții Publice, din cadrul Biroului 
Achiziții Publice, publicat în ziarul 
Jurnalul, rubrica: Oferte Serviciu, în 
ediția din 30.10.2019, aparținând 
subscrisei, Filarmonica „George 
Enescu”, cod fiscal: 4266766, cu 
sediul în Bucureşti, str.Franklin, 
nr.1-3, Sector 1, tel.021.315.00.26, 
prin care venim cu următoarea recti-
ficare: în loc de: „studii superioare 
economice cu diplomă de licenţă” se 
va citi corect: „studii superioare 
economice/juridice cu diplomă de 
licenţă”. Restul condițiilor rămân 
neschimbate.

l Agenţia pentru Finanțarea Inves-
tițiilor Rurale, aflată în subordinea 
M.A.D.R., organizează concurs în 
data de 22 noiembrie 2019- proba 
scrisă, ora 10:00 şi în data de 28 
noiembrie 2019- interviul, începând 
cu ora 09:00, pentru ocuparea postu-
rilor contractuale vacante de condu-
cere şi execuție, cu studii superioare, 
de: -1 post de DGAILINA gr.II, 
vechime în specialitate: minimum 5 
ani; -2 posturi de DGA gr.II- CRFIR 
2 Sud Est şi 8 Bucureşti- Ilfov, 
vechime în specialitate: minimum 5 
ani; -2 posturi de Director gr.II- 
OJFIR Tulcea şi Gorj, vechime în 
specialitate: minimum 3 ani; -5 
posturi de Șef serviciu gr.II- DE- 
SAP; CRFIR 8 Bucureşti- Ilfov- 
SAFPD; OJFIR Alba- SAFPD; 
OJFIR Tulcea şi Mehedinți- SLIN, 
vechime în specialitate: minimum 2 
ani; -13 posturi de Consilier gr.IA- 
DGPPR-SGPPR; DRP- SRNDR; 
DIBA-SIB- CI; DECPFE- SCP; 
CRFIR 5 Vest– SIBA-CI, SAFPD- 
CI; OJFIR Dâmbovița, Giurgiu, 
Mehedinți ,  Bistr i ța-Năsăud- 
SAFPD- CI/CE, OJFIR Bihor- 
SLIN- CI, vechime în specialitate: 
minimum 1 an; -2 posturi de Consi-
lier gr.I- DRP-BP- CR; DCP-SM, 
vechime în specialitate: minimum 9 
luni; -1 post de Consilier gr.II- 
DPDIF-SIFFM, vechime în speciali-
tate: minimum 6 luni; -1 post de 
Consilier juridic gr.IA- CRFIR 4 Sud 
Vest- CJC, vechime în specialitate: 
minimum 2 ani şi 6 luni. Cerințele 
specifice pentru ocuparea posturilor 
se regăsesc pe site-ul AFIR –www.
afir.info, la secțiunea Despre noi/ 
Resurse Umane/ Anunțuri concur-
suri de angajare şi la sediul AFIR din 
str. Știrbei Vodă, nr.43, sector1, Bucu-
reşti. Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs: 14 noiembrie 
2019, ora 17.00, la sediul AFIR, din 
str.Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, Bucu-
reşti. Proba scrisă se va desfăşura la 
USAMV Bucureşti, din Bd. Mărăşti 
nr. 59, Sector 1, Bucureşti, iar inter-
viul la sediul CRFIR 8 Bucureşti I 
lfov, din str. Șerban Vodă. nr.90-92, 
sector 4, Bucureşti. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 

A.F.I.R. şi la numărul de telefon 
031.860.25.32- Ana Maria Huiban.

l Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul 
Educației şi Formării Profesionale 
(A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează 
concurs pentru ocuparea funcției de 
execuție contractuale, vacantă, de 
expert IA cu studii superioare finali-
zate şi experiență profesională de 
minimum 3 ani într-un domeniu 
similar de activitate. Concursul se va 
desfaşura în data de 22.11.2019, la 
ora 9,00– proba scrisă şi la ora 
14 ,00–  in te rv iu l ,  l a  s ed iu l 
A.N.P.C.D.E.F.P. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun până 
pe data de 15.11.2019 la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de parti-
cipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. şi 
pe site-ul agenției la adresa www.
anpcdefp.ro. Informații suplimen-
tare se pot obține la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 
021/2010700.

CITAŢII
l Cojocnean Alexandrina este citată 
la Judecătoria Cluj-Napoca în dosar 
13190/211/2018 la 27.11.2019, sala 
168, ora 8.30, în proces cu Buzan 
Marioara şi alții.

l Se citeaza in data de 19.11.2019, 
ora 09:00 dl. Dracsin Francisc in 
dosarul 4720/290/2018 pentru decla-
rarea judecatoresca a mortii.

l Se citează paratul Dumi-
triu(Hammami) Zounair la Judecă-
toria Moineşti, dosar 3381/260/2018, 
termen 03.12.2019, obiect divorţ, 
reclamanta Dumitriu Alexandrina.   

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Aurora cumpărăm 
cărți vechi/ noi, tablouri, grafică, 
icoane vechi, manuscrise, autografe, 
statuete, porțelan, diverse obiecte 
vechi, vederi vechi româneşti. 
Deplasare la domiciliu. 0751.221.166  

DIVERSE
l Unitatea administrativ teritorială 
Munteni-Buzău din judeţul Ialomiţa 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru Sector 
Cadastral nr. 4, începând cu data de 
6 noiembrie 2019, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
Munteni-Buzău, str. Primăriei, nr. 
116, judeţul Ialomiţa, conform art. 
14, alin. (1) şi (2) din Legea Cadas-
trului şi Publicităţii Imobiliare nr. 
7/1996 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 

de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară.

l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar provizoriu în dosarul 
nr. 1040/111/2018 af lat pe rolul 
Tribunalului Bihor, Secția a II-a 
Civilă, privind pe debitoarea New 
Textil Project SRL, CUI 32029790, 
număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului J5/1211/2013, îi notifică 
pe toți creditorii privind faptul că 
prin hotărârea nr.1090/2019 din data 
de 15.10.2019 pronunțată de Tribu-
nalul  Bihor,  în  dosarul  nr. 
1040/111/2018 s-a dispus începerea 
procedurii falimentului față de soci-
etatea debitoare mai sus menționată, 
în temeiul art.145 alin.(1) lit. B din 
Legea 85/2014. Prin hotărârea amin-
tită s-a fixat termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor născute în cursul proce-
durii la data de 29.11.2019, termenul 
limită pentru verificarea creanțelor, 
întocmirea şi publicarea tabelului 
suplimentar la data de 09.12.2019, 
termenul limită de întocmire a tabe-
lului definitiv consolidat la data de 
03.01.2020.

l Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea - Gina, C.I.F. 
25259222, cu sediul în mun. Iaşi, şos.
Ștefan cel Mare şi Sfânt, nr. 4, 
complex Exclusive Residence, bloc 
A2, demisol, spațiul nr.6, Cod postal: 
700498, jud.Iaşi, declară pierdute 
certificatele constatatoare originale 
si certificatul de înregistrare original, 
pentru următoarele societăți: „CRD 
SERVICES” S.R.L.-D cu sediul în 
mun. Iaşi, str. Niciman, nr. 2 C, jud. 
Iaşi cu J22/1403/2015 şi CUI: 
3 4 8 7 2 3 2 2 ;  „ D E V I L I S H -
GLAMOUR” S.R.L.-D cu sediul în 
mun. Iasi, str. Grigore Ureche, nr. 7, 
casă cu absidă cu J22/2678/2016 şi 
CUI: 36859990; „OLPANI COM 
2013” S.R.L. cu sediul în sat Săveşti, 
com. Braniştea, nr. 102, jud. Dâmbo-
viţa cu J15/753/2013 şi CUI 
32593747.

l Societatea Profesională Notarială 
Neamţu-Popescu, cu sediul în mun.
Reşiţa, P-ţa Traian Vuia, bl.1, sc.1, 
parter, apt.3-4, judeţul Caraş-Severin, 
îi somează pe succesibilii defuncţilor 
IMBRESCU IOAN, având CNP 
1301019113675, decedat la data de 
22.11.2002, cu ultimul domiciliu în 
mun.Reşiţa, judeţul Caraş-Severin şi 
IMBRESCU EVA, având CNP 
2340107113671, decedată la data de 
03.10.2010, cu ultimul domiciliu în 
mun.Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, 
să se prezinte în data de 28.11.2019, 
ora 12:00, la  sediul Societăţii Profesi-
onale Notariale Neamţu-Popescu din  
mun.Reşiţa, pentru dezbaterea succe-
siunii.

l Andrei Ioan IPURL, notifica 
deschiderea procedurii generale de 
insolventa fata de debitoarea Marge 
Sprint SRL cu sediul în Municipiul 
Ploieşti, Str. Poet Andrei Mureşanu, 
nr. 53, bl.A6, sc.B, et. 2, ap.22, 
Judetul Prahova, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Prahova sub nr. 
J29 /2333 /2004 ,  avand  CUI  
16908860, dosar nr. 3483/105/2019, 
Tribunalul Prahova. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor 30.11.2019; termen 
tabel preliminar: 20.12.2019; termen 
tabe l  def in i t iv :  13 .01 .2019; 
22.12.2019 data sedintei adunarii 
creditorilor, ora si locul urmand a fi 
stabilite de administratorul judiciar 
provizoriu, care va convoca toti 
creditorii debitoarei.

l SC Rewe (Romania) SRL cu 
sediul in loc.Stefanestii de Jos, str.
Busteni, nr.7, CUI RO13348610, 
J23/886/2005, jud.Ilfov, anunta 
publicul interesat ca a depus la 
APM Harghita-Miercurea Ciuc,  
jud.Harghita, documentatia 
tehnica pentru obtinerea autoriza-
tiei de mediu pentru desfasurarea 
activitatilor: Supermarket -cod 
CAEN 4711-comert cu amanuntul  
in magazine nespecializate cu 
vanzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun, activi-
tati secundare  cod CAEN 4724; 
1071; coacerea si comercializarea 
produselor congelate de panifica-
tie&patiserie congelate pe ampla-
s a m e n t u l  s i t u a t  i n  M u n .
Gheorgheni, B-dul.Fratiei, nr.18, 
judetul Harghita. Eventualele 
sugestii si observatii se vor depune 
in scris la Agentia pentru Protectia 
Mediului Harghita, Str.Márton 
Áron 43, Miercurea Ciuc 530211, 
t e l . :  0 2 6 6 . 3 7 1 . 3 1 3 ,  f a x : 
0266/312454, e-mail: office@
apmhr.anpm.ro, pe toata durata 
derularii procedurii.

l SC Salam International Trading 
SRL, cu sediul în str. Progresului, nr. 
90-100, sector 5, Bucureşti, înregis-
trată la ONRC-ORCTB cu CUI 
9826902 informează pe cei interesați 
că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu 
pentru activitatea coduri CAEN - 
3600, 3700, 3530, 3811 Desfăşurată 
în str. Progresului, nr. 90-100, sector 
5, Bucureşti. Informații se pot soli-
cită la sediul APM Bucureşti din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 9.00-
12.00, de luni până vineri. Propuneri 
sau contestații se pot depune la 
sediul APM Bucureşti în termen de 
10 zile de la dată publicării prezen-
tului anunț. 

l SC JW Mira Real Estate SRL, cu 
sediul în str. Progresului, nr. 90-100, 
sector 5, Bucureşti, înregistrată la 
ONRC-ORCTB cu CUI 33229680 
informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea 
autorizației de mediu pentru activi-
tatea Restaurant-Salon de eveni-
m e n t e  D e s f ă ş u r a t ă  î n  s t r. 
Progresului, nr. 90-100, sector 5, 
Bucureşti, Complex comercial 
Mirano, spațiul S2A. Informații se 
pot solicită la sediul APM Bucureşti 
din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 
1 (Barajul Lacul Morii -în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 9.00-
12.00, de luni până vineri. Propuneri 
sau contestații se pot depune la 
sediul APM Bucureşti în termen de 
10 zile de la dată publicării prezen-
tului anunț.

l Va anuntam ca in dosarul nr. 
10902/55/2019 al Judecatoriei Arad 
s-a deschis procedura de declarare a 
mortii a numitului Tore Stefan, cu 
invitatia ca orice persoana care 
poate oferi date pe care le cunoaste 
in legatura cu  disparutul sa le 
comunice Judecatoriei Arad in 
termen de o luna  de la data publi-
carii acestui anunt.

l SC Agricola Grăniceri Manage-
ning SRL anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „realizare foraj de explo-
rare”, propus a fi amplasat în extra-
vilanul loc. Pilu, CF300255, folosinţă 
actuală arabil în extravilan; conform 
Certificatului de urbanism nr. 11 din 
19.12.2018 eliberat de Primăria 
Comunei Pilu, solicitare înregistrată 
l a  A . P. M  A r a d  c u  n r . 
3618/838/R/04.03.2019.Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM din Arad, 
str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad şi 
la sediul titularului din loc. Grăni-
ceri, nr.576, jud. Arad, în zilele de 
luni - vineri, între orele 8:00-16:30. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Arad din Arad, 
str. Splaiul Mureşului, FN, jud. 
Arad.”

l Informare privind depunerea 
solicitarii de emitere a Avizului de 
Gospodărire a Apelor Comuna 
Zimandu Nou cu sediul în loc. 
Zimandu Nou, nr.248, jud. Arad 
anunță publicul interesat asupra 
intenției de a depune la Adminis-
trația Bazinală de Apă Mures - 
Sistemul de Gospodarire a Apelor 
Arad, documentația de obținere a 
Avizului de Gospodărire a Apelor 
pentru „extindere retea publica de 
canalizare menajere in localitatea 
Zimandu Nou-strazile 11, 12, 13, 14, 
15”, conform C.U. nr. 76 din data de 
08.05.2019. Aceasta investitie este 
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nouă, in faza de proiectare. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii  apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa 
solicitantului sau la adresa: Gabriel 
Toth, tel. 0256/271657 dupa data de 
04.11.2019.

l SC Roness @rs Wash SRL cu 
sediul principal în Arad localitatea 
Arad str. Unirii, nr. 16, ap.11,  
telefon nr. 0743181863, doreşte să 
obţină autorizaţie de mediu pentru 
punct de lucru din localitatea Arad 
str. Iuliu Maniu, nr.76-78,telefon nr. 
0743181863,unde se desfăşoară 
activitatea. Cod CAEN 4520 Intreti-
nerea si repararea autovehiculelor. 
Avînd ca principale faze ale proce-
sului tehnologic următoarele: 
Spalare /cosmetizare auto. Măsurile 
de protecţie a factorilor de mediu*: 
Apă: Base deznisipatoare si sepa-
rator de hidrocarburi. Aer: Nu este 
cazul. Sol: Platforma betonata. 
Gestine deşeuri: Pubele. Substanţe 
periculoase: Magazie cu pardoseala 
betonata. Observaţiile publicului 
formulate în scris/informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN, 
telefon 0257280331; 0257280996 în 
timp de zece zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunţ

l 1. Informații generale privind 
concedentul: Oraşul Breaza, cod 
fiscal nr. 2845486, cu sediul în 
Breaza, Str. Republicii, Nr. 82B, 
județul Prahova, număr de telefon: 
0244/340508, telefax: 0244/340528, 
e-mail: contact@primariabreaza.ro,  
scoate la licitație publică un imobil 
în vederea închirierii. 2. Informații 
generale privind obiectul închirierii: 
Obiectul închirierii constă în trans-
miterea obligației şi a dreptului de 
exploatare a unui imobil (spațiu 
comercial/chioşc şi terenul aferent) 
în suprafață de 3 mp. situat în Piața 
oraşului Breaza, str.Victoriei, fn, jud. 
Prahova, aparținând domeniului 
public al oraşului Breaza, cu desti-
nația de a  comercializa produse 
lactate. Închirierea se face conform 
art.333, art.335 din OG.57/2019, şi 
conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 109 din data de 26.09.2019. 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire: Se găsesc în caietul de 
sarcini şi instrucțiunile privind orga-
nizarea şi desfăşurarea licitației. 3.1 
Persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire, pe suport de 
hârtie şi/sau pe suport magnetic, în 
baza unei solicitări adresate în acest 
sens. 3.2 Documentația de atribuire 
se poate ridica de la sediul Primăriei 
Breaza, Serviciul IP-API, etaj 2, 
camera 5.  3.3 Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, potrivit prevederilor Ordo-
nanței de urgență a Guvernului nr. 
54/2006 este de 15 lei, pe suport de 
hârtie, respectiv de 50 lei, pe suport 
electronic şi se poate achita cu 
numerar la caseria Primăriei 
Breaza. 3.4 Data limită pentru soli-
c i tarea c lar if icăr i lor  este  : 
13.11.2019, ora 12.00. 4. Informații 
privind ofertel : 4.1 Data limită  de 
depunere a ofertelor : 22.11.2019, 
ora 12.00. 4.2 Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Oraş 
Breaza, Str. Republicii, Nr. 82B. 4.3 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă : un 
exemplar. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 22.11.2019, 
ora 13.00, Primăria Oraşului Breaza. 
6. Instanța competentă în soluțio-
narea litigiilor: Tribunalul Câmpina, 
str. 1 Decembrie 1918, nr.14, munici-
piul Câmpina, județul Prahova, cod: 
105600, telefon: 0244333045, fax: 
0244372222, e-mail : jud.campina@
just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație, în vederea publi-
cării : 30.10.2019.

SOMAŢII
l Prin prezenta somaţie se aduce la 
cunoştinţă celor interesaţi faptul că 
petenta Szakacs Ilona, domiciliată 
în mun. Sfântu Gheorghe, str.Varadi 
Jozsef, nr.27, jud.Covasna, solicită 
constatarea dobândirii prin uzuca-
piune conform prevederilor art.130 
din D-L 115/1938, a dreptului de 
proprietate asupra imobilului situat 
în mun.Sfântu Gheorghe, str. 
Borviz, nr.68, jud. Covasna, 
împreună cu Szakacs Ludovic 
decedat la data de 10.09.2009, 
asupra cotei de proprietate de 7/16 
parte din imobilul înscris în CF 
nr.27175 Sfântu Gheorghe, nr.top. 
1137/2 şi 1136, teren intravilan cu 
categoria de folosinţă curte şi 
grădină în suprafaţă de 1.052 mp, 
având ca proprietar tabular pe 
Miklos Andrei, decedat la data de 
21.10.1945. Toţi cei interesaţi pot 
face opoziţie în termen de o lună de 
la afişare la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe, str.Kriza Janos, nr. 2, jud. 
Covasna, în dos nr.4516/305/2019.

l  In  dosaru l  c i v i l  cu  nr. 
1332/210/2019 al Judecatoriei 
Chisineu Cris avand ca obiect 
uzucapiune, reclamanta Grassetti 
Agrotrans SRL, solicita sa se 

constate ca a dobandit dreptul de 
proprietate in temeiul uzucapiunii 
extratabulare ( de 20 de ani), asupra 
terenului extravilan, in suprafata de 
29200 mp, inscris in CF 302850 
Zerind, cu top 6;27/2 si CF 302851 
Zerind cu top3;11/5, provenit din 
TP127174/1997, prin jonctiunea 
posesiilor. Toti cei interesati in cauza 
pot formula opozitii la prezenta 
somatie, in termen de 30 de zile de la 
publicare si respective afisarea 
somatiei, in dosar cu numarul de 
mai sus al Judecatoriei Chisineu 
Cris.

SELECTIE PROIECTE
l Anunţ de Participare(1), 
Programul National– Fondul pentru 
Azil, Migraţie şi Integrare, Ref:  
FAMI/19.03: Inspectoratul General 
pentru Imigrări desfăşoară o proce-
dură de evaluare şi selecţie a proiec-
t e l o r  d e  g r a n t ,  v i z â n d 
implementarea acţiunii ”Crearea de 
surse de documentare, instrumente, 
rețele şi instrumente de cercetare” 
din  cadrul Programului Naţional– 
Fondul pentru Azil, Migraţie şi 
Integrare. Data limită pentru depu-
nerea propunerilor este:  15.11.2019, 
ora 09.00. Perioada de selecţie şi 
evaluare a proiectelor este: 
15.11.2019, ora 10:00- 06.12.2019. 
Instrucţiunile pentru solicitanţi în 
forma completă se găsesc pentru 
consultare la Inspectoratul General 
pentru Imigrări, str. Lt. col. 
Constantin Marinescu nr. 15A, 
sector 5, Bucureşti şi pe pagina de 
Internet, www.igi.mai.gov.ro.  
Pentru informaţii detaliate şi clarifi-
cări puteţi să ne contactaţi la tel. 
+4021.410.75.13 sau e-mail: sip.igi@
mai.gov.ro. Procedura de evaluare şi 
selecţie a proiectelor de grant se 
desfăşoară pe baza prevederilor 
Ordinului MAI nr.75 din 9 iulie 2015 
privind evaluarea şi selecţia proiec-
telor de grant în cadrul Programului 
naţional al României de sprijin din 
Fondul pentru azil, migraţie şi inte-
grare pentru perioada 2014-2020. (1) 
Anunţ publicat în Monitorul Oficial 
al României nr. 187 /29.10.2019, 
Partea a VI-a.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor socie-
tăţii INTEROIL AGRITRADING 
S.A.: Consiliul de Administraţie al 
societăţii INTEROIL AGRITRA-
DING S.A. („Societatea”), o socie-
tate pe acţiuni cu sediul în 
Bucureşti, Strada Barbu Văcărescu, 
nr.201, et.13, biroul nr.6, sector 2, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/4464/2019, 
având cod unic de înregistrare 

54523 şi Identificator Unic la Nivel 
European (EUID):  ROONRC.
J40/4464/2019, în temeiul dispoziţi-
ilor statutare şi prevederilor artico-
lului 117 din Legea Societăţilor 
nr.31/1990, republicată şi modifi-
cată, prin prezenta, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor societăţii INTEROIL 
AGRITRADING S.A. pentru data 
de 12.12.2019, ora 8,00 a.m., la 
sediul Societăţii, la adresa indicată 
mai sus, cu următoarea Ordine de 
zi: 1) Aprobarea vânzării terenului, 
clădirilor, utilajelor şi echipamen-
telor proprietatea societăţii INTE-
ROIL AGRITRADING  S.A., 
situate în Municipiul Oradea, Str. 
Lotrului nr.2-6, judeţ Bihor.2) Împu-
ternicirea Directorului General al 
Societăţii, sau a oricăruia dintre 
Administratorii Societăţii, să nego-
cieze preţul vânzării terenului, 
clădirilor, utilajelor şi echipamen-
telor proprietatea societăţii INTE-
ROIL  AGRITRADING  S.A., 
situate în Municipiul Oradea, Str. 
Lotrului nr.2-6, judeţ Bihor, să 
aleagă cumpărătorul şi să negocieze 
toate celelalte condiţii privind 
această vânzare, să semneze 
contractul de vânzare- cumpărare, 
precum şi toate celelalte documente 
aferente şi necesare realizării acestei 
operaţiuni, cum ar fi dar fară a se 
limita la toate demersurile prealabile 
necesare perfectării vânzării, verifi-
cările prealabile, întocmirea şi 
semnarea oricăror  documente nece-
sare în scopul finalizării şi înregis-
trării legale a acestei tranzacţii la 
organele/ instituţiile abilitate. 3) 
Diverse. 4) Emiterea de autorizări şi 
împuterniciri pentru parcurgerea 
procedurilor şi formalităţilor  legale 
necesare ducerii la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate, incluzând, dar 
fără a se limita la acestea, transmi-
terea puterilor de a semna, de a 
depune şi ridica documente în 
numele societăţii INTEROIL 
AGRITRADING S.A. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor sunt îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 15.11.2019, stabilită ca data 
de referinţă. Registrul acţionarilor 
este ţinut la societate.  Acţionarii pot 
fi reprezentaţi în cadrul şedinţei 
adunării generale a actionarilor pe 
bază de procura specială care va fi 
depusă în original la Societate cu 48 
ore înainte de adunarea generală a 
acţionarilor. Informaţii şi docu-
mente privind punctele aflate  pe  
ordinea de  zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor pot fi 
obţinute de către acţionari de la 
secretariatul Societăţii începând cu 
data convocării adunării generale a 
acţionarilor. Pentru ipoteza neîntru-
nirii cerinţelor de cvorum în data de 

12.12.2019, la ora şi locul stabilite, 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor este reconvocată pentru 
data de 13.12.2019, în acelaşi loc şi 
la aceeaşi oră. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie, Shaleva 
Daswani Vesselina Miroliubova.

LICITAŢII
l S.C Vallory Plant SRL prin lichi-
dator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica sau nego-
ciera directa stocul de marfa 
constand in produse alimentare la 
pretul de 3.010 lei plus TVA. Licita-
tiile vor avea loc in zilele de 4, 6, si 8 
noiembrie 2019, orele 15 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 supli-
mentare la tel. 0728.878298.

l Compania Energopetrol SA, soci-
etate in reorganizare, prin adminis-
trator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, teren in 
suprafata de aproximativ 2.300 mp, 
(suprafata exacta urmand a fi stabi-
lita, dupa dezembrarea terenului) 
impreuna cu constructiile situate pe 
acesta, respective respectiv C2, C3, 
C4, la pretul total de 50.600, fara 
TVA. Licitatia se va organiza la 
sediul administratorului judiciar in 
data de 04.11.2019 ora 12:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valo-
rificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 06.11.2019, 
08.11.2019, 11.11.2019, 13.11.2019, 
15.11.2019, 18.11.2019, 20.11.2019, 
22.11.2019, 25.11.2019, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Cererile de 
inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii, precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului judi-
ciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Amesis SRL, societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, scoate la vanzare, 
prin licitatie, urmatoarele bunuri: I. 
proprietatea imobiliara, compusa 
din: C6 - Magazie Metalica, in 
suprafata de 164 mp, C7 - Magazie 
Metalica, in suprafata de 74,70 mp 
si teren in suprafata de 406 mp, la 
pretul total de 97.268 euro, fara 
TVA. II. Bunuri mobile, compuse 
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din: autoutilitara Daf, nr. km 
>400.000, la pretul de 4,123,70 euro, 
fara TVA;  iveco Eurocargo, nr. km 
>500.000, la pretul de 3.855,60 euro, 
fara TVA; Renault Midlum, nr. km 
>700.000, la pretul de 2.381,40 euro, 
fara TVA; Renault Mascott, nr. km 
>500.000, la pretul de 2.035,60 euro, 
fara TVA; Renault Master, nr. km 
>500.000, la pretul de 1.496,60 euro, 
fara TVA; Platforma Boro, la pretul 
de 1.052,10 euro, fara TVA; Remorca 
Stema, la pretul de 315 euro, fara 
TVA; Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de 
telefon/fax: 
0728.485.605/0244.597.808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro. Pentru bunurile 
mobile, licitatia se va organiza in 
data de 04.11.2019, ora 11:00, iar 
pentru bunuri imobile la ora 11:30, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 06.11.2019, 
08.11.2019, 11.11.2019, 13.11.2019, 
15.11.2019, 18.11.2019, 20.11.2019, 
22.11.2019, 25.11.2019.

l Comuna Movileni, cu sediul în 
comuna Movileni, judeţul Galaţi, cod 
poștal: 807195, telefon: 0236.823.002, 
fax: 0236.823.006, cod fiscal: 
3814747, e-mail: primaria.movileni@
yahoo.com, organizează închirierea 
prin licitație publică a suprafeței de 
teren neproductiv 2035mp, situat în 
extravilan, aflat în domeniul privat al 
Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Movileni, județul Galați, în 
T12/1, P38/1, în data de 22.11.2019, 
ora 10.00. Prețul de pornire la lici-
tație este de 580Lei/ha/an. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 
22.11.2019, ora 9.30, la sediul Primă-
riei Comunei Movileni. Documen-
tația necesară pentru elaborarea și 
prezentarea ofertelor se pune la 
dispoziția celor interesați la sediul 
Primăriei Comunei Movileni, județul 
Galați. Relaţii suplimentare la 
tel.0236.823.002 sau la sediul Primă-
riei Comunei Movileni, judeţul 
Galaţi.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Valea Mărului, 
strada Preot Gheorghe Gafton, nr.2, 
județu l  Galaț i ,  t e lefon/fax : 
0236.863.400,  e-mail :  valea_
marului@gl.e-adm.ro, cod fiscal: 
3655900. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 

special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: 3.582.886mp teren arabil 
astfel: -teren 1.559.620 mp, situat în 
extravilanul localității  Valea 
Mărului, județul Galați, Tarlaua 9, 
Parcela 146, identificat prin CF 
2708, aparținând domeniului privat, 
-teren 1.838.364mp, situat în extra-
vilanul localității Valea Mărului, 
județul Galați, Tarlaua 12, Parcela 
167, identificat prin CF 11346, apar-
ținând domeniului privat, -teren 
184.902mp, situat în extravilanul 
localității Valea Mărului, județul 
Galați, Tarlaua 12, Parcela 167, 
identificat prin CF 11401, aparți-
nând domeniului public, cu menți-
unea că lotul respectiv se va retrage 
în momentul în care se va executa 
lucrarea de înființare a perdelei de 
protecție la obiectivul „Sistem de 
management integrat al deșeurilor”, 
amplasat în comuna Valea Mărului, 
județul Galați”, conform HCL 
75/30.09.2019 și temeiului legal: 
OUG 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: prin 
solicitarea scrisă, transmisă cu cel 
puțin 4 zile înainte, de la sediul 
Primăriei Comunei Valea Mărului, 
strada Preot Gheorghe Gafton, nr.2, 
județul Galați. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Secreta-
riatul Primăriei Comunei Valea 
Mărului, strada Preot Gheorghe 
Gafton, nr.2,  județul Galați . 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Persoanele intere-
sate pot achita contravaloarea caie-
tului de sarcini de 20Lei în contul 
c o n c e d e n t u l u i :  R O 1 3 T R E Z 
30721180250XXXXX, deschis la 
Trezoreria Tecuci, cod fiscal al 
c o n c e d e n t u l u i :  3 6 5 5 9 0 0 . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.11.2019, ora 15.00. 
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor:  21.11.2019,  ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la 
Secretariatul Primăriei Comunei 
Valea Mărului ,  strada Preot 
Gheorghe Gafton, nr.2, județul 
Galați. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un plic sigilat. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 21.11.2019, 
ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Valea Mărului, strada 
Preot Gheorghe Gafton, nr.2, 
județul Galați. 6.Denumirea, adresa, 

numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Acțiunea în justiție 
se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Municipiului Galați, str. 
Brăilei, nr.153, județul Galaţi, 
t e l e f on :  0 23 6 . 46 0 . 333 ,  fa x : 
0236.412.130, e-mail: tr-galati-co-
municari@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 30.10.2019.

l Consiliul Local Bucșani, situat în 
comuna Bucșani, județul Dâmbovița, 
str.Principală, nr.1228, cod fiscal: 
4344490, scoate la concesionare prin 
licitație în data de 22 noiembrie 2019, 
ora 10.00, un teren în suprafață de 
600mp, situat în intravilanul 
comunei Bucșani, județul Dâmbo-
vița, aparținând domeniului public al 
comunei Bucșani, în vederea constru-
irii unei Stații Peco. Terenul, mai sus 
menționat, se concesionează pe o 
perioadă de 25 de ani de la data 
semnării contractului de concesiune. 
Redevența minimă de pornire a lici-
tației este de 301Euro/an. Garanția 
de participare este de 100Lei, iar taxa 
de achiziție a documentației de atri-
buire este de 500Lei. Termenul-limită 
de depunere a ofertelor este de 21 
noiembrie 2019, ora 16.00, la regis-
tratura Primăriei Comunei Bucșani. 
Deschiderea și evaluarea ofertelor va 
avea loc în data de 22 noiembrie 
2019, ora 10.00, la sediul instituției. 
Comunicarea rezultatului se face în 
termen de 2 (două) zile lucrătoare de 
la stabilirea ofertei câștigătoare. Data 
încheierii contractului de concesiune 
se face în termen de 10 (zece) zile de 
la data informării câștigătorului lici-
tației. Informații suplimentare se 
obțin la tel./fax: 0245.235.041, 
persoană de contact: secretar Rotaru 
Adrian.

l 1. Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Diosig, strada Livezilor, nr. 
32, Diosig, județul Bihor, telefon: 
0259.350.198, fax: 0259.350.196, 
e-mail: primaria.diosig@cjbihor.ro, 
cod fiscal: 4820283. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: teren în suprafață de 5.000 mp, 
situat în Comuna Diosig, strada 
Horea, f.n., judeţul Bihor, înscris în 
CF nr.54830 Diosig sub nr. cadastral: 
54830, bun proprietate publică, 
conform HCL 110/22.10.2019 și 
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația 

de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, transmisă cu cel 
puțin 4 zile înainte, de la sediul 
Primăriei Comunei Diosig. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Achiziții 
Publice, Primăriei Comunei Diosig, 
strada Livezilor, nr.32, Diosig, 
județul Bihor. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Persoa-
nele interesate pot achita contrava-
loarea documentației de atribuire de 
100Lei în contul concedentului: 
RO46TREZ07621A300530XXXX, 
deschis la Trezoreria Oradea, cod 
fiscal al concedentului: 4820283. 3.4. 
Data -limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 20.11.2019, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
-limită de depunere a ofertelor: 
26.11.2019, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: la sediul 
Primăriei Comunei Diosig, strada 
Livezilor, nr.32, Diosig, județul Bihor. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original și 2 exemplare 
copii. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 26.11.2019, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei 
Diosig, strada Livezilor, nr.32, Diosig, 
județul Bihor. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și /sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, 
t e l e f o n / f a x :  0 3 5 9 . 4 3 2 . 7 5 0 , 
0359.432.750, e-mail: tr-bihor-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 30.10.2019.

l Continental 2000 SPRL, în calitate 
de lichidator judiciar al Andra 
Prodimex SRL, vinde prin licitație 
publică în data de 06.11.2019, ora 
10.00 -Proprietate imobiliară, 
compusă din teren și construcții, 
situată în comuna Sâmbăta de Sus, 
județul Brașov, înscrisă în CF 
nr.100022. Terenul, conform CF, are o 
suprafață de 8.700mp. Construcția 
„Hală fabricație” are regim de înăl-
țime P. Suprafața construită de 
1.071,36mp. Structură din stâlpi 
prefabricați din beton armat, închi-
dere perimetrială din cărămidă, 
acoperiș grinzi precomprimate, înve-
litoare azbociment ondulat, pardo-
seală ciment. Data PIF este 1985. 

Construcția „Depozit” este o clădire 
construită în anul 1985. Suprafața 
construită de 216mp. Structura de 
rezistență este alcătuită din fundații 
beton, închidere din cărămidă, înveli-
toare azbociment ondulat, pardoseală 
ciment. Construcții speciale: plat-
formă betonată. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 446.380Lei. În caz de 
neadjudecare, licitația se va relua în 
data de 13.11.2019, 20.11.2019, 
27.11.2019, 04.12.2019 și 11.12.2019. 
Licitațiile vor avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, 
sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea 
la licitație este obligatorie achizițio-
narea caietului de sarcini. Garanția 
de participare la licitație este de 10% 
din prețul de pornire. Informații prin 
e-mail: contact@continental2000.ro 
sau la telefoanele: 0267.311.644, 
0728.137.515 și pe pagina de internet: 
www.continental2000.ro

PIERDERI
l S-a pierdut certificatul constatator 
nr.15170/23.05.2017 al firmei SC 
Innovative Garden Studio SRL, 
CUI: 37637755. Documentul se 
declară nul.

l Pierdut certificat de clasificare 
hotel Bucharest City Unirii Square 
nr. 8614/5213 din 11.08.2010 și fișele 
anexe ale acestuia pentru societatea 
VIS 7 Import Export SRL cu sediul 
în București, str. Nerva Traian, nr. 
3A, ansamblul Unirii bl. M102, sector 
3, J40/9582/1991, CUI 4430426 . Le 
declar nule.

l Pierdut (nul) carnet student emis 
de Universitatea Politehnica Bucu-
rești- Facultatea de inginerie energe-
tică pe numele Sabău SN. Sergiu.

l Pierdut Certificat Înregistrare 
seria B, nr.3472011 și Certificate 
constatatoare ale societății comer-
ciale Armonie Constantinescu SRL, 
cu sediul în str. Gârlei, nr.24, Corp A, 
Parter, Ap.1, Sector 1, București, 
CUI RO21820399, J40/10312/2007. 
Le declar nule.

l Pierdut Certificat constatator 
eliberat de ORC Prahova pentru SC 
Cal l iope  SRL,  d in  data  de 
16.06.2008, cu nr. de declaratie model 
3, nr. 32558/25.04.2008. Se declara 
nul.

l SC  A&B Pharm Corporation SA  
cu sediul în Iași, str. Gavril Musi-
cescu nr.5, mezanin, cam. 2, bl. 7A, 
jud. Iași, pierdut Certificat RBPF 
Seria B, nr. 119 eliberat la 21.03.2015 
de Colegiul Farmaciștilor din 
România ”Honoros Causa Labo-
ramus”, Filiala București.


