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OFERTE SERVICIU
l SC Teredan Production SRL
(T2), producatoare de huse
pentru canapele, cu sediul in
Oradea, angajeaza muncitori la
masina de cusut. Informatii
suplimentare la 0259.708.494,
0770.115.222.
l Grădinița „Castel”, cu sediul
în: București, Bld.Pierre de
Coubertin, nr.1, Sector 2, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale temporar
vacante de: Îngrijitoare, nr.
posturi: 2, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 24.02.2020, ora 09.00;
-Proba practică în data de
25.02.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 25.02.2020,
ora 11.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: 8 clase;
-vechime: nu se solicită. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Grădiniței
„Castel”. Relaţii suplimentare la
sediul unității, persoană de
contact: Saitoc Paulina, telefon:
021.250.41.80, fax: 021.250.41.80
, e-mail: gradinita188@yahoo.
com.
l Institutul Național de Endocrinologie „C.I.Parhon”, B-dul
Aviatorilor, nr.34-38, Sector 1,
București, cod poștal 011863,
CF(CUI) 4505367, Cod unitate:
7005, tel.021.317.20.41 , fax
021.317.06.07, e-mail: contact@
parhon.ro, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
funcții contractuale vacante,
perioadă nedeterminată, în
conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv:
Birou achiziții publice, contractare: 1 (unu) post Șef birou achiziții publice, contractare, nivel
studii S, 5 ani vechime în specialitate, perioadă nedeterminată;
Serviciu financiar contabilitate:
-1 (unu) post Șef serviciu financiar contabilitate, nivel studii S,

vechime 5 ani, perioadă nedeterminată; 1 (unu) post Economist
specialist IA, nivel studii S, 6 ani
și 6 luni vechime în specialitate,
perioadă nedeterminată; Birou
administrativ: -1 (unu) post
Referent IA, nivel studii M, 6 ani
și 6 luni vechime în specialitate,
perioadă nedeterminată;
Compartiment aprovizionare,
transport: 1 (unu) post Șef
depozit I, nivel studii M, 3 ani
vechime în activitate, perioadă
nedeterminată; 1 (unu) post
Magaziner, nivel studii M, 6 luni
vechime în activitate, perioadă
nedeterminată; Compartiment
audit: -1 (unu) post auditor gr.II,
un an vechime în specialitate,
nivel studii S, perioadă nedeterminată. Concursul se va desfășura la sediul unității din B-dul
Aviatorilor, nr.34-38, conform
calendarului următor: Selecția
dosarelor -25.02.2020; Proba
scrisă -02.03.2020, ora 10.00;
Probă interviu -06.03.2020, ora
10.00. Data-limită pentru depunerea dosarelor la concurs
-21.02.2020, ora 14.00. Relații
suplimentare -Serviciul RUNOS,
tel.021.317.20.41, int. 258.
l Școala Gimnazială Fărcașele,
cu sediul în comuna Fărcașele,
str.Principală, nr.13, județul Olt,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de administrator-financiar (contabil-șef școală) -0,5
normă, conform HG nr.286/2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă: 02.03.2020, ora
10.00; -interviu: 02.03.2020, ora
13.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale
prevăzute de HG nr.286/2011,
precum și următoarele condiții
specifice: -studii superioare
economice în specialitate;
-vechime în specialitatea studiilor: minimun 3 ani; -cunoștințe
operare 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 Școlii Gimnaziale Fărcașele. Relații suplimentare se pot
obține la sediul instituției,
persoană de contact: Dinu

Melani, tel./fax 0249.531.303,
e-mail: scoala_farcasele@yahoo.
com.
l Centrul Rezidențial pentru
Persoane Vârstnice Sf.Ioan, cu
sediul în oraș Panciu, str.Mihai
Viteazu, nr.2B, judeţul Vrancea,
organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale
vacante, pe perioadă nedeterminată, conform HG
nr.286/23.03.2011 după cum
urmează: -1 post infirmieră.
Condiții de participare: -studii
medii; -vechime: nu necesită
vechime în muncă; -absolventă a
cursurilor de infirmieră; -minim
12 luni perioadă de voluntariat.
-1 post bucătar. Condiții de participare: -studii: medii; -vechime:
minim 5 ani vechime în muncă;
-absolvent al cursurilor de tehnician în gastronomie. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 02 martie 2020,
ora 10.00; -Proba interviu în data
de 04 martie 2020, ora 14.00.
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 din str.Mihai
Viteazu, nr.2B, oraș Panciu, jud.
Vrancea. Relaţii suplimentare la
sediul: str.Mihai Viteazu, nr.2B,
oraș Panciu, jud.Vrancea,
persoană de contact: Dogaru
Mihaela Dorina, telefon
0237.275.249, e-mail: sfioan.
panciu@gmail.com.
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ANUNȚ concurs. Primăria municipiului Galati organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale
vacante de conducere de șef birou - Biroul de Presă. Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere; - proba scrisă; - interviul. Proba scrisă va avea loc pe data de 03.03.2020, ora
10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Condiţii de participare la concurs: - studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste
și arte, ramura de știință - filologie; - vechime în specialitatea studiilor superioare necesare ocupării funcției
contractuale minim 3 ani. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de
concurs (07.02.2020), respectiv până pe data de 21.02.2020, la sediul Primăriei municipiului Galați, la Serviciul
Resurse Umane și Salarizare, camera nr. 208 - str. Domnească nr. 54. Relații suplimentare se pot obține de la
Serviciul Resurse Umane și Salarizare, str. Domnească nr. 54, cam. 208, tel. 0236-307702, e-mail:
personal@primariagalati.ro, persoană de contact - Cazacu Violeta Mădălina - consilier superior. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Citaţie: SC DRIAS MIR SRL cu sediul în Craiova, str. A.
I. Cuza, nr. 2, bl. 150, apt., scara B2, ap. 7, jud. Dolj,
este citată la Judecătoria Craiova, din str. A. I. Cuza,
nr. 30, complet Civil 32cc, în ziua de 09.03.2020, ora
09:00, în calitate de chemată în garanţie, în proces cu
Municipiul Craiova prin Primar, în calitate de pârât
pentru fond - pretenţii, ce face obiectul dosarului nr.
20621/215/2018.
l Teatrul Municipal „Matei
Vișniec” Suceava organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de
conducere vacante de Director
spectacole, programe și proiecte,
grad profesional II -1 post, în
cadrul Direcției spectacole,
programe și proiecte. Condiţiile
de participare la concurs sunt
următoarele: 1)generale: cele
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru -Anexa la HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare; 2)specifice pe post: -nivelul studiilor:
superioare; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în dome-

niul: Științe umaniste și arte;
-vechime în specialitate de
minimum 9 ani; -vechime în
funcție de conducere în sectorul
bugetar de minimum 2 ani.
Concursul va consta în susţinerea a două probe de către
candidaţii declaraţi admiși la
selecţia dosarelor, respectiv:
proba scrisă și interviul.
Concursul se organizează
conform calendarului următor:
-21 februarie 2020, ora 12.00
-data-limită pentru depunerea
dosarelor; -02 martie 2020, ora
10.00 -proba scrisă; -04 martie
2020, ora 10.00 -interviul. Depunerea dosarelor de concurs și
desfășurarea celor două probe de
concurs vor avea loc la sediul
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Teatrului Municipal „Matei
Vişniec” Suceava, situat în strada
Dragoş Vodă, nr.1, localitatea
Suceava, județul Suceava. Detalii
privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând: https://
www.teatrulmateivisniec.ro/ro/
anunturi/angajari/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Teatrului Municipal „Matei
Vişniec” Suceava, str.Dragoş
Vodă, nr.1, localitatea Suceava,
județul Suceava, Compartimentul Resurse Umane -camera
205, telefon: 0330.803.995 sau
0759.048.681.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, numărul 101
din 31.01.2020, la anunţul cu
numărul de înregistrare 241.680,
al Şcolii Gimnaziale Finteuşu
Mic, adresa: str.Principală,
nr.172, sat Finteuşu Mic, jud.
Maramureş, pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante:
Administrator patrimoniu,
conform HG 286/2011, se face
următoarea rectificare: în loc de:
„Şcoala Gimnazială Finteuşu
Mic, cu sediul în sat Finteuşu
Mic, str.Principală, nr.172,
judeţul Maramureş, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de administrator patrimoniu, 1 post,
conform HG nr.286/23.03.2011.”
se va citi: „Şcoala Gimnazială
Finteuşu Mic, cu sediul în sat
Finteuşu Mic, str.Principală,
nr.172, judeţul Maramureş, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
Administrator patrimoniu, 1
post: 0.5 normă, la Şcoala
Gimnazială Finteuşu Mic,
conform HG nr.286/23.03.2011.”
Restul anunţului rămâne
neschimbat. (Prezenta rectificare
nu se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României,
Partea a III-a.)
l La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, numărul 101
din 31.01.2020, la anunţul cu
numărul de înregistrare 241.680,
al Şcolii Gimnaziale Finteuşu
Mic, adresa: str.Principală,
nr.172, sat Finteuşu Mic, jud.
Maramureş, pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante:

Administrator patrimoniu,
conform HG 286/2011, se face
următoarea rectificare: în loc de:
„Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare (absolvent
studii economice); -vechime: nu
se solicită; -cunoştințe operare
PC; -candidații cu domiciliul în
comună reprezintă prioritate.” se
va citi „Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare
(absolvent studii economice sau
tehnice); -vechime: 5 ani; -cunoştințe operare PC; -candidații cu
domiciliul în comună reprezintă
prioritate.” Restul anunţului
rămâne neschimbat. (Prezenta
rectificare nu se datorează
Redacţiei Monitorului Oficial al
României, Partea a III-a.)
l Centrul de Sănătate Multifuncțional ,,Sfântul Nectarie”, cu
sediul în Bucureşti, Bulevardul
Uverturii, nr.81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a
4 posturi contractuale de execuție
vacante, perioadă nedeterminată,
în data de 02.03.2020, ora 10.00
proba scrisă/practică şi interviul
pe 06.03.2020- programare începând cu ora 10.00: 1 post asistent
social, 1 post kinetoterapeut, 2
posturi referent. Dosarul de
înscriere la concurs se depune în
perioada 10.02.2020-21.02.2020,
între orele 9.00-14.00, la sediul şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la
art.6, secțiunea 2, conform HG
nr.286/2011 *actualizată. Relații
la telefon nr.0376.203.291 interior
518, între orele 9.00-14.00 şi pe
site-ul www.nectarie6.ro.
l Şcoala Gimnazială Vânjuleț
organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant de îngrijitor II şi cu atribuții de fochist la grădiniță,
personal nedidactic, cu 0,5
normă pe perioadă nedeterminată în baza HG 286/2011 şi HG
1027/2014.Concursul va fi organizat la sediul Şcolii Gimnaziale
Vânjuleț după următorul calendar:-proba scrisă în data de
02.03.2020 ora 12,00,-proba
interviu/ practică în data de

05.03.2020 ora 10,00,-Condiții
referitoare la studii- gimnaziale,-Vechime în muncă nu este
cazul,-Dosarele vor fi depuse la
secretariatul Şcolii Gimnaziale
Vânjuleț.Relații suplimentare la
sediul Şcolii Gimnaziale
Vânjuleț, Tel. 0252352362.
l Anunţ privind ocuparea prin
examen/concurs, pe perioadă
determinată a unei funcţii
contractuale de execuţie
temporar vacante de: Referent
IA, la Compartimentul Arhivă,
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului. În temeiul
prevederilor art.7 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, Primăria UAT Oraş
Horezu, cu sediul în oraşul
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7,
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale
de execuţie temporar vacante de
Referent IA, la Compartimentul
Arhivă din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului
oraşului Horezu astfel: Data
desfăşurării concursului: -selecția
dosarelor 17.02.2020; -proba
scrisă în data de 24.02.2020, ora
09.00; Dosarele de înscriere se
pot depune la sediul instituției,
biroul nr.5 Contabilitate, Buget,
în perioada 10.02.202014.02.2020, ora 14.00. Condiţii de
participare la concurs Referent
IA: -Nr.posturi: 1; -Nivel studii:
Studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -Vechime: Minim
5 ani vechime în muncă. Condiții
specifice: -Cursuri acreditate de
arhivar. Calendarul concursului:
-Depunerea dosarelor: termen
10.02.2020-14.02.2020; -Selecţia
dosarelor: termen 17.02.2020;
-Proba scrisă: 24.02.2020, ora
09.00; Depunere contestaţii
proba scrisă: 25.02.2020;
-Afişarea rezultatelor după
contestaţii: termen 25.02.2020;

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
-Interviul: 26.02.2020 ora 09.00;
-Rezultatul final al concursului:
termen 28.02.2020. Bibliografia
de concurs şi actele necesare
înscrierii la concurs se afişează la
sediul instituției. Date de contact
ale secretarului comisiei: Tănasie
Nicoleta Valentina -Biroul nr.5
Contabilitate, Buget,
0250.860.190, interior 104.
l Feromatic SRL, cu sediul în
sat Gilău, com.Gilău, nr.473B,
jud.Cluj, angajează Sudor (4) şi
Lăcătuş montator (2). CV-urile se
pot depune la sediul firmei până
la data de 10.02.2020. Informații la telefon +40756.461.109.
l SC Rao Star SRL, cu sediul în
Cluj Napoca, strada Progresului,
nr.30, jud.Cluj, angajează Ajutor
bucătar (1). CV-urile se pot
depune la sediul firmei, până la
data de 10.02.2020. Informații la
telefon 0774.049.034.
l S.C. Concordia Import Export
S.R.L. angajează muncitori calificați şi necalificați în construcții.
Pentru mai multe detalii, vă rog
s u n a ț i l a n r. d e t e l e f o n
0726.617.990.

VÂNZĂRI TERENURI
l Teren 641 mp, două deschideri, Bd. Bucureştii Noi şi str.
Romeo Popescu. Pe teren există o
construcţie P+1 (renovabilă)
-390.000 Euro. 0744.643.734.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vand țuică de prune din livadă
proprie, 32 grade în damigene de
50 şi 25 L. Preț convenavil.
Telefon 0771.390.302.

CITATII
l Numitii Mascasan Maria, mar.
Latis, Salagean Ana, mar. Sarb,
Miklos Emil, toti cu domiciliul
necunoscut saunt citati la Judecatoria Turda pe data de
07.04.2020 in calitate de parati in
Dosar c.Nr.5931/328/2019.
l Tarcan Ana Maria este
chemată în data de 02.03.2020 la
Judecătoria Iaşi, sala 1, complet
C36, ora 8.30, în dosar
nr.19501/245/2019, în proces cu

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Boboc Cătălin pentru stabilire
domiciliu minor, exercitare autoritate parintească, pensie întreţinere.
l Kolozsvari Estera casatorita
Bruzadeli, Kolosvari Sofia, casatorita cu Rigo Iosif, Nagy Ileana,
casatorita Horvath, Kolozsvari
Ana, casatorita Barbos sunt citati
in 20.02.2020, la Judecatoria
Tu r d a i n d o s a r c i v i l
nr.8512/328/2018 pentru intabulare drept de proprietate.
l Pârâtul Cîrciumaru Dănuț
este citat pentru data de 2 aprilie
2020 la Judecătoria Craiova, în
dosar nr.15850/215/2019, în
proces de divorț cu reclamanta
Cîrciumaru Elena Măruța.
l Zsigmond Marcella este
chemată la Judecătoria Sf.
Gheorghe, dosar nr.3489/305/
2019, complet CC4, în data de
19.02.2020, ora 09.00, în calitate
de pârâtă, în proces cu Bartos
Rezso şi Bartos Ibolya Szilvia,
având ca obiect uzucapiune.
l Pe rolul Judecătoriei Vatra
Dornei este înregistrat Dos.
nr.1070/334/2019, cu obiect
„hotărâre care să țină loc de act
autentic”, ce are ca reclamantă
pe Pața Paula şi ca pârâți pe
Danea Elena şi Atudorei Adi
Vasilică şi are termen de judecată
pe 16.03.2020. Numiții Atudorii
Adi Vasilică (în calitate de moştenitor după Atudorei Traian- dec.
03.09.2017) şi Danea Elena au
încheiat o convenție sub semnătură privată prin care i-au
vândut reclamantei apartamentul situat în comuna Şaru
Dornei, sat Neagra Şarului, bl.3,
et.2, ap.9, jud.Suceava, solicitând
instanței de judecată validarea
acestei convenții. Rugăm orice
persoană care are cunoştință de
orice aspecte relevante cauzei
privind moştenitorii, precum şi
dobândirea masei succesorale
prin moştenire după defunctul
Atudorii Traian să comunice
aceste informații Judecătoriei
Vatra Dornei, cu menționarea
numărului de dosar.
l Numita Rohbecher Elfride
(fostă ROTH), cu ultimul domi-
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ciliu cunoscut în municipiul
Sibiu, str.M.Kogălniceanu, nr.34,
jud.Sibiu, este citată la Judecătoria Sibiu pentru data de miercuri, 26.02.2020, ora 09.00,
Completul C4 Civil, sala A, în
calitate de pârât, în dosarul civil
6930/306/2019, în proces de
sistarea comunității de bunuri,
cu reclamant Roth Gheorghe.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorială Balaciu
din județul Ialomița ,anunță
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr 21, începând cu data
de 14.02.2020 pe o perioadă de
60 de zile,la sediul Primăriei
Comunei Balaciu,conf art 14
alin.1și 2 din Legea cadastrului și
a publicității imobiliare nr
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe
site-ul ANCPI.
l Aceasta informare este efectuata de OMV PETROM SA,
str. Coralilor, nr. 22, sector 1,
Bucuresti, ce intentioneza sa
solicite de la Administratia
Bazinala de Apa Buzau
-Ialomita, aviz de gospodarire a
apelor pentru realizarea lucrarilor de “Lucrari de suprafata,
foraj, echipare de suprafata si
conducte de amestec sondele
705, 706 Oprisenesti” propus a fi
amplasat in localitatea Ianca,
extravilan, Judetul Braila.
Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de
productie nu vor rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare
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
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EXPERT SERV SRL, cu sediul
in str. Mihai Eminescu, nr. 7,
et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244513233.
l Aceasta informare este efectuata de OMV PETROM SA, str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa solicite
de la Administratia Bazinala de
Apa Galati, aviz de gospodarire
a apelor pentru realizarea lucrarilor de “Lucrari de suprafata,
foraj, echipare de suprafata si
conducta de amestec sonda H1
Frumusita” propus a fi amplasat
in localitatea Tulucesti, extravilan, Judetul Galati. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat
al procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 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
EXPERT SERV SRL, cu sediul
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.
1, Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244513233.
l SC BADUC SA cu sediul în
București, strada Vigoniei,
numărul 5-7, sector 5, CUI RO
1568611 informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizației de
mediu pentru activitatea de
“comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de
construcții și echipamente sanitare”, cod CAEN 4673, desfășurată în București, strada
Vigoniei, numărul 5-7,s ector 5.
Informațiile la sediul Agenției
pentru Protectia Mediului București din sector 6, Aleea Lacul
Morii numărul 1 (Barajul Lacul
Morii -în spatele benzinăriei
LUKOIL), între orele 9 -12, de
luni până vineri. Propuneri sau
contestații se pot depune la

sediul APM București în termen
de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Denumire județ : PRAHOVA. Denum i r e U AT: L I PA N E S T I .
Sectoare cadastrale : 1, 2, 12, 13,
18, 19, 22, 24, 25, 31, 34, 39.
OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele
cadastrale numerele 1, 2, 12, 13,
18, 19, 22, 24, 25, 31, 34, 39 pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,conform art.14 (alin1) și (2)
din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr.7/1996,republicată, cu modificările si
completările ulterioare. Data de
inceput a afișării : 17.02.2020.
Data de sfârșit a
afișării:16.04.2020. Adresa
locului afișării publice : Primăria
Lipanesti ,str.Principala, nr.47,
judetul Prahova. Repere pentru
identificarea locației: centrul
localitatii Lipanesti. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul: Primăria Lipanesti ,str.
Principala, nr.47, judetul
Prahova si site-ul ANCPI.Alte
indicatii utile pentru cei interesati : tel 0244/215217 ,fax
0244/215151,e-mail primarie@
lipanesti.ro. Informații privind
Programul național de cadastru
și carte funciară 2015-2023 se
pot obține de pe site-ul ANCPI
la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.
l NOTIFICARE. Subscrisa
INVICTUS INSOLV IPURL cu
sediul social în localit. Băile-Herculane, str. M. Eminescu, nr.12,
parter, ap.1, jud. Caraș-Severin;
Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO
II-0923/2018. Tel. 0723.166.083,
e-mail: invictus.insolv@yahoo.
com, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei
împotriva debitorului S.C.
FLORA’S S.R.L., prin Încheierea
civilă nr. 2/JS/CC/20.01.2020
pronunţată de Tribunalul
Caraș-Severin, Secţia a II-a
C i v i l ă , î n D o s a r u l n r.
45/115/2020. Debitorul S.C.

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

FLORA’S S.R.L., are obligaţia
ca în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.
(1) din Legea privind procedura
insolvenţei. Creditorii debitorului
S.C. FLORA’S S.R.L., cu sediul
în Municipiul Caransebes, str.
Splaiul Sebeșului, nr.46, jud.
Caraș-Severin, Număr de ordine
în Registrul Comerţului
J11/199/1992, CUI 1066801,
trebuie să procedeze la înscrierea
la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a
creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din
data de 06.03.2020. Cererile
trebuie însoţite de taxa de timbru
în valoare de 200 lei.
l Notificare.Subscrisa Invictus
Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în
Baile Herculane, str. Mihai
Eminescu, nr. 12, ap. 1, Jud.
Caraș-Severin; Nr. înregistrare
U.N.P.I.R. RFO II -0923/2018,
notifică începerea procedurii de
lichidare și radiere împotriva
debitorului S.C. SOFRONIA
COSTEL S.R.L., prin Rezoluţia
nr.152/.01.2020, pronunţată de
O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Caraș-Severin, în Dosarul
nr.340/14.01.2020. Debitoarea are
sediul social în Municipiul
Reșiţa, Bd. Republicii, Bloc 9,
Scara 3, ap.24, jud. Caraș-Severin, nr. Registrul Comerţului
J11/379/2004, CUI 16413224.
Creditorii debitorului S.C.
SOFRONIA COSTEL S.R.L. pot
depune creanţele deţinute faţă
de debitoare, însoţite de documentele doveditoare, la sediul
lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunţ.
l Notificare.Subscrisa Invictus
Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în
Baile Herculane, str. Mihai
Eminescu, nr.12, ap.1, Jud.
Caraș-Severin; Nr. înregistrare
U.N.P.I.R. RFO II - 0923/2018,
notifică începerea procedurii de
lichidare și radiere împotriva
debitorului S.C. DENESI COM
S.R.L., prin Rezoluţia
nr.57/09.01.2020, pronunţată de
O.R.C. de pe lângă Tribunalul

GATA!
Simplu, nu?

Caraș-Severin, în Dosarul nr.
129/08.01.2020. Debitoarea are
sediul social în Băile Herculane,
Str. Trandafirilor, Nr. 40, Sc. E,
Ap.15 jud. Caraș-Severin, nr.
Registrul Comerţului
J11/227/2008, CUI 23485860.
Creditorii debitorului S.C.
DENESI COM S.R.L. pot
depune creanţele deţinute faţă
de debitoare, însoţite de documentele doveditoare, la sediul
lichidatorului judiciar, în termen
maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunţ.

SOMATII
l România. Judecătoria Sf.Gheorghe. Dosar nr.3489/305/2019
d i n 1 3 . 0 1 . 2 0 2 0 . Te r m e n :
19.02.2020. Somație. Prin
prezenta somație se aduce la
cunoștința celor interesați faptul
că reclamanții Bartos Rezso și
Bartos Ibolya Szilvia, domiciliați
în sat. Bixad, com.Bixad, nr.117,
jud.Covasna, solicită să se
constate că au dobândit prin
uzucapiune dreptul de proprietate asupra cotei-părți de 17/18
parte a imobilului identificat prin
CF 24016 Bixad cu nr. top nou
78/1, curți construcții în suprafață de 578mp, rezultat din dezlipirea imobilului înscris în CF
24016 Bixad nr. top 78. Toți cei
interesați pot face opoziții la
Judecătoria Sf.Gheorghe, jud.
Covasna.

LICITATII
l SC ODEM INVESTMENT
SRL prin BFJ Consulting Group
SPRL, valorifica prin licitaţie
publica teren extravilan 20.000
m² situat în loc. Sărulești, jud.
Călărași la prețul de 19.240
EURO (exclusiv TVA). Licitația
va avea loc la data de 14.02.2020,
ora 15:00, cu repetare la data de
21.02.2020, ora 15:00, cu repetare la data de 28.02.2020, ora
15:00, cu repetare la data de
06.03.2020, ora 15:00, cu repetare la data de 13.03.2020, ora
15:00 la sediul lichidatorului
judiciar din str. Negoiu nr. 8, bl.
D 14, sc 2, et. 2, ap. 30, sector 3
București. Caietul de sarcini se
poate procura de la sediul lichidatorului judiciar după achitarea
costului acestuia în valoare de
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1000 RON. Participarea la licitație este condiționată de achitarea taxei de participare, a
caietului de sarcini și a unei
cauțiuni de cel puțin 10% din
prețul de pornire a licitației
pentru bunul imobil pe care
intenționează să îl cumpere.
Informații, E-mail: office@bfj.ro,
https://www.licitatii-insolventa.
ro/.
l SC CORYDOB IMPEX SRL,
societate aflata in faliment, prin
lichidator judiciar anunta
vanzarea la licitatie a urmatoarelor bunuri mobile af late in
patrimoniul debitoarei, si
anume: autoutilitara Peugeot
Boxer, an fabricatie 2000, la
pretul de 2.625 lei, mobilier
birou la pretul de 215 lei,
rezervor bazin la pretul de
11.050 lei, distribuitor pompa la
pretul de 3.000 lei. Pretul de

pornire al licitatiei este redus cu
50% din cel stabilit in raportul
de evaluare si aprobat de
Adunarea Creditorilor din
09.01.2017. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de:
20.02.2020, 05.03.2020,
19.03.2020, 02.04.2020,
16.04.2020, 30.04.2020,
14.05.2020, 28.05.2020,
11.06.2020, 25.06.2020 orele
13.00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7,
cab 7B. Pentru participarea la
licitatie pentru fiecare bun se va
achita o taxa cuprinsa intre 50
lei si 500 lei la care se adauga
TVA. Relatii suplimentare la
telefon 0344104525.
l SC Dacofor Trainig SRL
caută firmă pentru confecționarea de mobilier de birou. Se
primesc oferte la adresa de

email: mariamnaa26@yahoo.
com până pe 10.02.2020, la ora
16.00. Informații suplimentare
la telefon: 0740.185.020.
l Comuna Todirești, cu sediul
în loc. Todirești, jud. Iași, cod
fiscal 4541416, tel./fax 0232733000, e-mail: contact@primariatodiresti.ro, organizează
licitaţie publică conform OUG
n r. 5 7 / 2 0 1 9 ș i H C L n r.
19/30.01.2020, în vederea concesionării terenului aparţinând
domeniului public al Comunei
Todirești, jud. Iași, teren în
suprafaţă totală de 8,77ha
-pășune, situat în sat (com).
Todirești, jud. Iași. Prețul caietului de sarcini este de 10
lei;Ofertanţii sunt obligaţi să
achite la casieria Primăriei Todirești taxa de participare la licitaţie în cuantum de 180 lei, până
cel târziu 25.02.2019, ora 14.00.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor este 17.02.2019 ora
15.00. Data limită de depunere a
ofertelor: 27.02.2019 ora 10.00,
la registratura Primăriei Todirești;Numărul de exemplare în
care va fi depusă oferta: un
exemplar.Data la care se va
desfășura ședinţa de deschidere
a ofertelor: 27.02.2019, ora
12.00, la sediul Primăriei Todirești, jud. Iași.

PIERDERI
l SC IDEAL HOME REALTY
SRL cu sediul in CLUJ-NAPOCA, avand CUI 38905449,
J12/629/2018, declar pierdut
certificat constatator emis de
O N R C
C l u j
n r.
128599/10.12.2018, al sediului
secundar din str Piata 1Mai 4-5,
et.2, loc Cluj-Napoca, jud. Cluj.
IL DECLAR NUL.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Declar pierdut și nul certificat
de membru al Colegiului
Medicilor Dentiști din București, având seria AOQ și
numărul 35, pe numele Filcescu
Cătălin.
l Subsemnatul Toropu Gheorghe
Cosmin am pierdut atestat marfă
și ADR, eliberate de ARR Gorj și
le declar nule.

COMEMORĂRI
l SERGIU FETECAU, SOȚ,
CU ACEEAȘI DURERE ÎN
SUFLET, ANUNȚ CĂ SE
ÎMPLINESC 6 LUNI DE LA
TRECEREA ÎN NEFIINȚĂ
A CELEI CARE A FOST
TIMP DE 60 ANI IUBITA ȘI
BLANDA MEA SOȚIE
V I C T O R I A - N A S C U TĂ
LUNGU, DIN BUFTEA.
TEL.0744.675.005.

