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OFERTE SERVICIU
Antena TV Group
angajează femeie de
serviciu pentru birouri, în
locația Iride Business Park
(langă stația de metrou
Pipera). Program de lucru
în ture.

TEL: 0748.035.750

l SC Top Star 2000 SRL, Covasna,
str. Mihai Eminescu nr. 225 A,
J14/99/2000, CUI RO 13351089,
angajează bucătar specialist, cod
COR 512003. Rugăm CV la adrian.
chiper@yahoo.com
l Lucky Top Shop angajează!
Punem la dispoziție 2 posturi Șef
raion, full-time, cu contract pe perioadă nedeterminată, vorbitori de
limba chineză. Detalii la:
0765.882.314.
l SC Duz Pan Actual SRL, Ploiești,
angajează două persoane pentru
posturile de manipulanți mărfuri.
Relații la telefon: 0764.223.366.
l Societatea comercială Com
Adrandi SRL angajează ajutor
bucătar, ajutor ospătar- barman și
cameriste pentru hotel-restaurant.
Cei interesați sunt rugați să participe
la sesiunea de interviuri organizate în
Sighișoara, Str.Libertății, nr.53.
Pentru mai multe informații suplimentare, ne puteți contacta la
numărul de telefon: 0722.518.961.
l Societatea SC Fact Maxim SRL
(Concordia) din Sighișoara, jud.
Mureș, are disponibile posturi de
ajutor de bucătar și ajutor de ospătar.
Nr. tel.0761.646.358.
l Erată la anunțul cu nr.de înregistrare 31465/28.10.2019, privind
concursul organizat de Spitalul Județean de Urgență Slatina, jud.Olt, str.
Crișan, nr.5, în data de 25.11.2019,
pentru ocuparea unor posturi
vacante de muncitori calificați, la
Serviciul RUNO, transmis spre publicare în cotidianul Jurnalul în data de
31.10.2019, se modifică și se completează la alin.(1), punctul 6, astfel:
„Atelierul de întreținere și reparații
instalații, utilaje, clădiri”.
l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea urmatoarei funcţii
contractuale vacante: - 1 post statistician medical - perioada nedeterminata - Fisier Ambulatoriu Integrat.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în
data de 02.12.2019, ora 10,00 - proba
scrisă. Condiţiile generale si specifice
de participare la concurs se vor afișa

la sediul Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat, precum si pe site-ul
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
www.spitalrms.ro. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până la data de 21 noiembrie 2019
inclusiv, ora 16,00 la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat. Relaţii
suplimentare se pot obtine la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat
și la numărul de telefon 0238561231.
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Gorj,
C.U.I: 9247854, organizează concurs
în data de 03.12.2019, ora 09.00
(proba scrisă) și 06.12.2019 (proba de
interviu) la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială și Protecţiei
Copilului Gorj, din Târgu Jiu, strada
Siretului, nr.24, pentru ocuparea a 2
(două) posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale de
execuţie de psiholog practicant la
Compartimentul de intervenție în
regim de urgență în domeniul asistenței sociale, “Telefonul copilului” și
pentru semnalarea cazurilor de
urgență din cadrul aparatului
propriu al DGASPC Gorj. Condiţii
generale și specifice de îndeplinit de
către candidat pentru ocuparea
posturilor scoase la concurs: a) absolvent(ă) cu studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licență
în domeniul Psihologie; b) posesor(oare) de atestat de liberă practică,
aflat în perioada de valabilitate, în
condițiile Legii nr. 213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înființarea,
organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și ale
H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, inființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Psihologilor din Romania, în specialitatea psihologie clinică, psihoterapie
sau consiliere psihologică, treapta de
specializare/competență ”practicant”;
c) minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
profesiei de psiholog. Înscrierile la
concurs se fac în perioada 07.11.2019
- 20.11.2019, inclusiv, ora 16,30, la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială și Protecţiei Copilului Gorj,
din Târgu Jiu, strada Siretului, nr.24
- Serviciul resurse umane, salarizare și
pentru funcţia publică. Relaţii suplimentare la telefon 0253/212518 sau la
camera nr.36 - sediul D.G.A.S.P.C.
Gorj din Tîrgu Jiu, str. Siretului, nr.
24. Persoana de contact: Marcău Ana,
consilier, grad profesional superior la
Serviciul resurse umane, salarizare și
pentru funcţia publică - secretar
comisie concurs, tel.0253212518,
resurseumane@dgaspcgorj.ro.

l Universitatea Tehnică de
Construcţii București (U.T.C.B.) cu
sediul în București, Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, organizează
concurs, conf. H.G. nr.286/2011,
pentru ocuparea posturilor contractuale, vacante de îngrijitor - 4
posturi, în cadrul Direcţiei Administrative, Serviciul Administrativ și
Patrimoniu. Condiţii specifice: studii
generale, minim 8 clase, experienţă în
muncă 0 ani, rapiditate și îndemănare, organizarea locului de muncă,
rigurozitate în ceea ce privește regulile de igienă, ordonată, serioasă,
disciplinată și o atitudine pozitivă și
conciliantă în relaţiile cu colegii și nu
a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în
ultimii 5 ani. Data limită până la care
se pot depune actele pentru dosarul
de concurs este 18.11.2019 la sediul
U.T.C.B., din Bd. Lacul Tei, nr.
122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 33, în intervalul
orar: 08:00 - 15:30. Proba scrisă va
avea loc în data de 29.11.2019, ora
12:00 la sediul U.T.C.B, din Bd. Lacul
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul
Administrativ, camera nr. 104, et.3.
Data și ora interviului vor fi anunţate
după proba scrisă. Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul
Administrativ, camera nr. 33, pe
www.utcb.ro sau la telefon:
0212421208, persoana de contact:
Dragomir Margareta.
l Muzeul Civilizaţiei Dacice și
Romane organizează la sediul său
din loc. Deva, B-dul. 1 Decembrie, nr.
39, jud. Hunedoara, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată
a posturilor contractuale de execuție
vacante de: -Muzeograf, studii superioare, gradul II, normă întreagă,
vechimea în muncă și specialitate
necesară minimum 6 luni, în cadrul
Secției de Marketing și Relații cu
Publicul (1 post). Concursul va avea
loc în data de 28.11.2019, ora 9.00
-proba scrisă și în data de 04.12.2019,
ora 9.00 -interviul. -Referent de specialitate, studii superioare, gradul I,
normă întreagă, vechimea în muncă
și specialitate necesară minimum 6
ani și 6 luni în cadrul Serviciului
Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Administrativ (1 post).
Concursul va avea loc în data de
29.11.2019, ora 9.00 -proba scrisă și în
data de 05.12.2019, ora 9.00 -interviul. -Gestionar custode, studii medii
liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, treapta II, normă întreagă,
vechimea în muncă și specialitate
necesară minimum 1 an în cadrul
Secției de Arheologie Sarmizegetusa
(1 post). Concursul va avea loc în
data de 29.11.2019, ora 9.00 -proba
scrisă și în data de 05.12.2019, ora
9.00 -interviul. -Muncitor calificat IV,
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➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

studii medii; generale normă
întreagă, vechimea în muncă și specialitate necesară minimum 6 luni în
cadrul Secției de Istorie și Artă Deva
(Casa Memorială Drăgan Muntean)
(1 post). Concursul va avea loc în
data de 28.11.2019, ora 9.00 -proba
scrisă și în data de 04.12.2019, ora
9.00 -interviul. Dosarele de participare la concurs vor fi depuse până la
data de 21.11.2019 ora 14.00 la sediul
instituției, biroul Resurse Umane.
Persoană de contact: Popescu
Adriana Cristina, tel/fax: 0254/
216750/ 212200, int. 2023.
l Centrul de Pedagogie Curativă
Simeria, cu sediul în localitatea
Simeria Veche, nr.33A, jud.Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante aprobate prin
HG nr. 286/2011, modificată și
completată de HG nr.1027/2014, în
cadrul instituţiei: 1.Denumirea
postului: Șofer -pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor:
absolvent școală profesională/liceu
(cu diplomă de absolvire); permis de
conducere categoria B, C, D;
-vechime în muncă și de conducător
auto cu permis B, C, D de minim 5
ani. 2.Denumirea postului: Infirmier
-pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii medii;
diplomă în specialitatea postului,
curs de asistent personal al persoanelor cu handicap grav; -vechime în
muncă: vechime în activități ce
implică persoane cu dizabilități de
minim 6 luni. Data, ora și locul de
desfășurare a concursului:
-29.11.2019, ora 09.00, proba scrisă
(pentru ambele posturi), 02.12.2019,
ora 10.00, proba practică (doar
pentru șofer) și 03.12.2019, ora 10.00,
proba interviu (pentru ambele
posturi). Toate probele de concurs se
desfășoară la sediul Centrului de
Pedagogie Curativă Simeria, Simeria
Veche, nr.33A, jud.Hunedoara.
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, respectiv 21.11.2019, la
sediul Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, Simeria Veche, nr.33A,
jud. Hunedoara. Date contact:
Hermenescu Liliana,
tel.0254.261.053, 0745.238.827.
l Primăria Municipiului Târnaveni,
județul Mureș, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unui
post contractual vacant de execuție
din cadrul creșei -Direcția de Asistență Socială: un post îngrijitor.
Condiții necesare ocupării postului
vacant: Condiții generale: Poate
ocupa un post vacant sau temporar

GATA!
Simplu, nu?

vacant, persoana care îndeplinește
condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011. Condiții specifice: îngrijitor: -studii generale; -cu sau fără
vechime în meserie. Pentru înscrierea
la concurs, candidaţii vor prezenta un
dosar de concurs care va conţine
documentele prevăzute la art.6 din
HGR nr.286/2011. Concursul constă
din 2 probe și se va desfășura
conform calendarului: -termenul-limită de depunere a dosarelor de
înscriere este de 10 zile lucrătoare de
la data afișării anunțului, ora 15.00,
la sediul instituției, P-ţa Primăriei,
nr.7, municipiul Târnăveni; -proba
scrisă: în data de 29.11.2019, ora
10.00, la sediul instituţiei; -interviul:
în data 03.12.2019, ora 10.00, la
sediul instituţiei. Relații suplimentare
la sediul Primăriei Municipiului
Târnăveni, P-ţa Primăriei, nr.7,
telefon: 0265.443.400, interior: 39.
l Școala Gimnazială Nr.1 Sat
Botești, cu sediul în localitatea
Botești, str.Principală, nr.265, judeţul
Vaslui, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -numele funcţiei: îngrijitor; -număr posturi: 1,00, conform
Hotărârii de Guvern nr.286/
23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba practică în data de
29.11.2019, ora 9.00; -Interviul în
data de 29.11.2019, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: generale sau medii;
-vechime: 1 an. 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 Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat
Botești. Relaţii suplimentare la sediul
Școlii Gimnaziale Nr.1 Sat Botești,
persoană de contact: Stanciu
Valentin, telefon: 0769.156.331, fax:
0235.484.221/0235.484.257, e-mail:
sc_botesti@yahoo.com
l Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
-ISCTR, cu sediul în București, bd.
Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, organizează concurs, conform HG
nr.286/2011 -actualizată, pentru
ocuparea următoarelor posturi
contractuale vacante de conducere,
respectiv de execuție: -Șef birou, grad
II -Biroul Administrativ și Derulare
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Contracte -Serviciul Logistică și
Administrativ, 1 post. Condițiile de
participare: -pregătire de bază: studii
superioare absolvite cu diplomă de
licență, ca urmare a absolvirii unei
instituții acreditate de învățământ
superior; -vechime în specialitate:
minim 5 ani; -cunoștințe operare
calculator: MS Office, Word, Excel,
e-mail, internet -nivel bine; -Asistent
director debutant -Compartimentul
Secretariat -Serviciul Gestiune
Personal Pregătire Profesională Securitate în Muncă, 1 post. Condițiile de
participare: -pregătire de bază: studii
superioare absolvite cu diplomă de
licență, ca urmare a absolvirii unei
instituții acreditate de învățământ
superior; -vechime în specialitate: 0-6
luni; -cunoștințe operare calculator:
MS Office, Word, Excel, e-mail,
internet -nivel bine. Concursul va
consta într-o probă scrisă, în data de
29.11.2019, ora 10.00, și un interviu,
în data de 05.12.2019, ora 10.00.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune până la data de
21.11.2019, ora 16.00, la sediul
Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier
-ISCTR, secretariatul comisiei de
concurs -Serviciul Gestiune Personal,
Pregătire Profesională și Securitate în
Muncă -Compartimentul Gestiune
Personal, tel. 0725.597.680
/0725.597.679. Informaţii referitoare
la condiții specifice, documente necesare și bibliografie se pot consulta pe
pagina de web: www.isctr-mt.ro și la
sediul Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier.
l Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru
Haret” Timișoara scoate la concurs
următoarele posturi didactice
vacante: -Matematică, nivel liceal, 18
ore -săptămână, învățământ liceal,
viabilitatea postului: 4 ani; -Chimie,
nivel liceal, 18 ore -săptămână, învățământ liceal, viabilitatea postului: 4
ani; -Pregătire instruire practică
(Estetica și igiena corpului omenesc),
învățământ profesional, 24 ore
-săptămână, viabilitatea postului: 1
an; -Pregătire instruire practică
(Economic, administrativ, comerţ și
servicii/Economic administrativ,
poștă), 24 ore -săptămână; învățământ liceal, viabilitatea postului: 4
ani; -Pregătire instruire practică
(mecanică), învățământ profesional,
12 ore -săptămână, viabilitatea
postului: 4 ani; -Educație fizică, nivel
liceal, 18 ore -săptămână, învățământ
liceal, viabilitatea postului: 1 an;
-Educație antreprenorială, economie,
economie aplicată, 18 ore -săptămână, învățământ liceal, viabilitatea
postului: 1 an; -Pregătire instruire
practică (alimentație publică și
turism/alimentație publică), învățământ profesional, 24 ore -săptămână,
viabilitatea postului: 1 an; -Pregătire

-instruire practică (asistenţă medicală), învățământ postliceal, 24 ore
-săptămână, viabilitatea postului: 4
ani; -Economic, administrativ, comerţ
și servicii/Economic administrativ,
poștă, 13 ore -săptămână, învățământ liceal, viabilitatea postului: 1 an
(post incomplet); -Pregătire instruire
practică (Economic, administrativ,
comerţ și servicii/Economic administrativ, poștă), 7 ore -săptămână,
învățământ liceal, viabilitatea
postului: 1 an (post incomplet);
-Medicină generală, învățământ postliceal, 18 ore -săptămână, viabilitatea
postului: 1 an; -Medicină generală,
nivel postliceal, 18 ore -săptămână,
viabilitatea postului: 1 an; -Pregătire
-instruire practică (asistenţă medicală), nivel postliceal, 24 ore -săptămână, viabilitatea postului: 1 an.
Concursul va avea loc în perioada
11-17 decembrie 2019. Înscrierile se
fac la secretariatul școlii în data de
21.11.2019, între orele 9.00-14.00.
Informaţii la sediul unităţii școlare:
Cal.Bogdăneștilor, nr.32B, Timișoara,
telefon: 0256.472.701.

Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 0213176832.

l Școala Gimnazială nr. 3 cu sediul
în Popești- Leordeni, Strada Domnița
Bălașa, Nr.13, Județul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea
posturilor: -administrator financiar (1
normă)- post vacant contractual pe
perioadă nedeterminată. Studii: superioare în domeniu; Vechime în
muncă: minim 1 an. -îngrijitor (1
normă)- post vacant contractual pe
perioadă nedeterminată. Studii:
medii; Vechime în muncă: minim 1
a n . C a d r u l l e g a l : H . G . n r.
286/23.03.2011, modificată și
completată prin HG 1027/24.11.2014.
Dosarele se depun la sediul unității în
perioada 18.11.2019- 22.11.2019,
între orele 8,00-16,00. Data limită de
depunere: 22.11. 2019, orele 16,00.
Date de contact: Tel. 0374090370/
0723552498

CUMPĂRĂRI DIVERSE

l Unitatea Militară 02414 București,
din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual, Referent de specialitate
Gr. I din cadrul compartimentului
evaluare, autorizare și promovarea
sănătăţii al laboratorului medicina
muncii, evaluare factori de risc din
mediul de viaţă și muncă al Secţiei
supraveghere în sănătate publică,
studii superioare, cu o vechime în
specialitatea studiilor de minim 6 ani
și 6 luni astfel: -03.12.2019, ora 09.00probă scrisă; -06.12.2019, ora 09.00interviul. -data limită de depunere
dosarelor- 21.11.2019, ora 15.30.
Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul U.M.
02414, Str. Mircea Vulcănescu nr. 88,
sector 1, București, unde vor fi afișate
și detaliile organizatorice necesare.

l Unitatea Militară 02601 București,
din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant de execuție de
economist specialist IA la microstructura salarizare și decontări- studii
superioare de lungă durată în domeniul financiar-contabil, vechimea în
specialitate 6 ani și 6 luni. Probele
concursului se vor desfășura astfel:
-29.11.2019, ora 09.00– proba scrisă;
-05.12.2019, ora 09.00- proba practică; -11.12.2019, ora 09.00- interviul;
-data limită de depunere a dosarelor20.11.2019, ora 13.00. Depunerea
dosarelor se va face la sediul
U.M.02601 București, Str. Izvor nr.
110, sector 5, București, unde vor fi
afișate și detaliile organizatorice necesare, iar probele concursului se vor
desfășura în Șos. Panduri nr.94,
sector 5, București. Date de contact
ale secretariatului: telefon:
021/410.40.40 interior 1031.211 sau
1031.205.

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

CITAŢII
l Se citează pârâta Zaharia Florena-Camelia, în data de 20.11.2019,
ora 8.30, la Judecătoria Pitești, în
Dosarul de divorţ nr. 17272/280/2018.
l Se citează d-na Malic Viorica, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Câmpulung, Bdul I.C. Brătianu nr. 7,
bloc D32, sc. B, et. 3, ap. 12, jud.
Argeș, în calitate de intimată în
Dosarul civil nr. 3779/280/2018 al
Judecătoriei Pitești, cu termen de
judecată la data de 21.11.2019, la
Judecătoria Pitești, în proces cu
Popescu Georgeta, cotestatoare,
având ca obiect contestaţie împotriva
executării silite din Dosarul nr. 5/2018
al B.Ex.Jud. Vârgă Ioan din Pitești.
l Se citeaza la Judecatoria Bacau la
13.11.2019 ora 09:00 dosar
2849/180/2018 -Succesiune, Capata
Magdalena si Cojocaru Radu, in
calitate de parati.
l Sotii Muntoi Alexandrina si
Muntoi Simion, sunteti citati sa va
prezentati la sediul biroului notarial
Gunescu Tudor Marinela Daniela din
Craiova, strada A.I. Cuza, bloc
M18D, parter, pentru semnarea
completarii contractului de vanzare
cumpărare numar 1080/2001.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea

in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr. 4609/105/2018,
Tribunal Prahova, conform sentintei
nr. 953 din 04.11.2019 privind pe SC
Damsor Metal SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță in
vederea intocmirii tabelului suplimentar 18.12.2019, întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor
17.01.2020, întocmirea tabelului definitiv consolidat 17.02.2020.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea
in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr. 1264/105/2019,
Tribunal Prahova, conform sentintei
nr. 955 din 04.11.2019 privind pe SC
Otapal Intervat SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță in
vederea intocmirii tabelului suplimentar 18.12.2019, întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor
17.01.2020, întocmirea tabelului definitiv consolidat 17.02.2020.
l CNAIR SA prin DRDP București
rep. Donprest Com SRL, cu sediul în
București, sect.6, b-dul.Iuliu Maniu,
nr. 40A, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru
proiectul “pasaj pe DN 1A Km
79+194 PESTE CF LA Ploiești”
amplasat pe raza Municipiului
Ploiești, jud. Prahova. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Prahova
din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino,
nr.306 și la sediul DRDP București
din București, sect.6, b-dul.Iuliu
Maniu, nr.40A. Observațiile publicului se primesc la sediul APM
Prahova, în zilele de luni, miercuri,
joi, între orele 9.00-15.30 și vineri,
între orele 9.00-13.00.
l S.C. Auto Parc Center S.R. L., cu
sediul în Grădina Poștei str. VII nr.8,
Arad, dorește să obţină autorizaţie de
mediu pentru punctul de lucru de la
aceeași adresă, unde se desfășoară
activitățile cod CAEN 3831
„Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din
uz pentru recuperarea materialelor”,
CAEN 3832 „Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, CAEN 4520
„Întreţinerea și repararea autovehiculelor”, având ca principale faze ale
procesului: recepţie, înlăturarea
lichidelor periculoase, înlăturarea și
stocarea bateriilor, demontare subansamble, selectare componente vandabile, selectare deșeuri și predare la
colectori autorizaţi. Măsuri de
protecţie a factorilor de mediu: apă separator de produse petroliere, sol spaţiu
de lucru betonat, aer - ventilație.
Deșeurile rezultate - menajere,
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deșeuri lichide și solide periculoase
sau nepericuloase se ridică de către
prestatori autorizaţi. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
Agenţiei de Protecţia Mediului Arad,
S t r. S p l a i u l M u r e ș u l u i F N ,
tel.0257/280331, tel/fax. 0257/280996.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic, la secretariatul Agenţiei de
Protecţia Mediului Arad, str. Splaiul
Mureșului FN, timp de zece zile
lucrătoare după data publicării
prezentului anunţ.
l S.C. Neudorf Farming SRL, cu
sediul în în Calea Circumvalaţiunii
nr. 14, camera 5, Bloc 81, sc. B, Ap.3,
mun. Timișoara, telefon
0745.065.700, dorește să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de
lucru al firmei „Exploatația Agricolă
S,C, Neudorf Farming” din sat
Chesinț, nr. 641, comuna Zăbrani,
jud. Arad, unde se desfășoară activitatea principală cod CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase, plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase”, activităţi secundare: cod
CAEN 0149 „Creșterea altor
animale”, cod CAEN 0161 „Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală”,cod CAEN 3312 „Repararea
mașinilor” , cod CAEN 5210 „Depozitări” având ca principale faze ale
procesului tehnologic: lucrări de sol,
ierbicidări,recoltare și depozitare
cerealelor boabe, repararea utilajelor
agricole proprii. Măsuri de protecţie a
factorilor de mediu: apă - apa uzată
trecută prin separator petroliere și
colectată în bazine vidanjabile, sol spațiu verde întreținut, platforme
betonate aer - nu este cazul. Deșeurile
rezultate - menajere, ambalajele de
chimicale se ridică de către prestatori
autorizaţi. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul Agenţiei de
Protecţia Mediului Arad, Str. Splaiul
Mureșului FN, tel.0257/280331, tel/
fax. 0257/280996. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la secretariatul
Agenţiei de Protecţia Mediului Arad,
str. Splaiul Mureșului FN, timp de
zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.
l S.C. Consult Soc Centrum S.R.L.,
cu sediul în Bucuresti, sector 1, B-dul
Ficusului nr.44A, Corp A, camerele
11, 12, 13, 14, etaj1, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a autorizaţiei de mediu la
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Arad pentru activitati privind colectarea și transportul deșeurilor municipale din zona 2-Chisineu Cris,
cuprinzand Orasul Chisineu Cris si
comunele: Graniceri, Masca, Olari,
Pilu, Sintea Mare, Socodor, Sepreus,
Simand, Zarand, Zerind, conform
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coduri CAEN: 3811- colectare
deseuri nepericuloase, 3812- colectarea deseurilor periculoase, 4941transporturi rutiere de marfuri,
4677- comert cu ridicata al deseurilor
si resturilor, 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate, 8122 - activitati specializate de curatenie, 8129
- alte activitati de curatenie, 5210 depozitari. Informaţii, sugestii,
contestaţii privind activitatea desfăşurată se pot depune, în scris la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Arad din Str. Splaiul Muresului, nr.
FN, Jud. Arad, în zilele de luni-joi
între orele 08.00-16.30 si vineri între
orele 08.00-14.00.
l Unitatea administrativ teritorială
Gheorghe Doja județul Ialomița,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2,10,12 începând
cu data de 13.11.2019, pe o perioadă
de 60 zile, la sediul Primăriei
Gheorghe Doja, strada Grădiniței nr.
15, conform art. 14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul primăriei şi pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Ridecs
Import Distribution SRL desemnat
prin hotararea nr. 6101 din data de
31.10.2019, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 19841/3/2019, notificã
deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Ridecs Import Distribution
SRL, cu sediul social in Bucureşti
Sectorul 4, Bulevardul Alexandru
Obregia, Nr. 2A bis, camera 1, Bloc
2A, Scara A, Etaj 11, Ap. 70, CUI
31747473, nr. de ordine in registrul
comertului 31747473. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Ridecs
Import Distribution SRL vor
formula declaratie de creanta care va
fi inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 19841/3/2019,
in urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii
debitorului 13.12.2019; b) termenul
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
02.01.2020; c) termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la
07.01.2020; d) data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor
07.01.2020, ora 14.00; e) adunarea

generala a asociatilor la data de
18.11.2019, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.
l Anunț privind participarea la
atribuirea pe perioadă determinată,
pe bază de anunț public, a traseelor
cuprinse în Programul de transport
rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate, la nivel județean,
perioada 2013 - 2023: Autoritatea
contractantă: Consiliul Județean
Gorj, cu sediul în strada Victoriei, nr.
4, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod poştal
210165, tel/fax: 0253214006/
0253212723, e-mail: consjud@cjgorj.
ro, cod fiscal 4956057. Denumirea şi
codul traseelor propuse spre atribuire:
- 061: Târgu Jiu - Botorogi - Țicleni; 075: Târgu Jiu - Câlnic - Rovinari; 097: Târgu Jiu - Suseni - Spitalul
Tudor Vladimirescu (Dobrița); - 101:
Poienari - Bengeşti - Novaci.
Termenul limită de primire a ofertelor: 20.11.2019, ora 15:00. Ofertele
vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Gorj. Documentația
de atribuire, criteriile de calificare şi
selecție, criteriile de evaluare şi metodologia de punctare, perioada determinată pentru care se va elibera
licența de traseu, informații pentru
ofertanți - se regăsesc pe site-ul
Consiliului Județean Gorj, secțiunea
Activități - Transport public județean
(http://www.cjgorj.ro/consiliul-judetean-gorj/activitati/transport-public-judetean/). Informații
suplimentare, persoană de contact.
Persoană de contact: Lăzărescu
Valeriu Eugen - tel./fax: 0253214006;
mobil: 0762206651; e-mail: valeriu.
lazarescu@cjgorj.ro.
l Unitatea administrativ-teritorială
comuna Bratovoeşti, din județul
Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.17 începând cu
data de 11.11.2019, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei Bratovoeşti, conform art.14 alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul Primăriei comunei Sălcuța
şi pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace decât cele menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.
l Această informare este efectuată
de: Dancor Rotunda Cooperativa
Agricolă, cu sediul în Com.Redea,
ferma Rotunda, pavilion administrativ, corp C2, biroul nr.2A, jud.Olt,
tel.+40721.857.054, fax: -; ce intenționează să solicite de la SGA Olt aviz
de gospodărire a apelor pentru desfă-

şurarea activității, localizat în extravilanul Com.Redea, Ferma Rotunda,
jud.Olt, sau pentru realizarea lucrărilor de înființare silozuri de cereale şi
FNC- Com. Redea, Jud. Olt”,
amplasate în: Com. Redea, Ferma
Rotunda, jud.Olt- cursul de apă
pârâului Vlădila, afluent al râului
Olt. Această investiție este NOUĂ.
Ca rezultat al acestui proces de
producție vor rezulta permanent
următoarele ape uzate: menajere ce
se vor evacua într-un Bazin etanş
vidanjabil, după ce au fost epurate
prin: vor fi epurate în Stația de
epurare pe bază de contract. Această
solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996,
cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină
informații suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menționată. Persoanele
care doresc să transmită observații,
sugestii şi recomandări se pot adresa
solicitantului sau la adresa: Com.
Redea, ferma Rotunda, pavilion
administrativ, corp C2, biroul nr.2A,
jud. Olt. Persoană de contact: Ciocan
Liviu Marius, tel.+40721.857.054.
l Notificare privind deschiderea
procedurii falimentului - procedura
generală. Date privind dosarul:
Număr dosar: 2202/115/2018, Tribunalul Caraş-Severin Secţia a II-a
Civilă, de Contencios, Administrativ
şi Fiscal; Judecător sindic: Juca
Petru. Arhiva/registratura instanţei:
Adresa: Horea, nr. 2-4, Reşiţa, Jud.
Caraş-Severin, Număr de telefon:
0255/213.304 programul arhivei/
registraturii instanţei: 9-12. Debitor:
S.C. Ecologica Oraviţa S.R.L.; Cod
Unic de Înregistrare: 23049658;
Sediu social: Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, bl.H4, sc. A, ap.1,
Jud. Caraş-Severin; Număr de
Ordine în Registrul Comerţului:
J11/15/2008. Subscrisa Darada
Insolv I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C.
Ecologica Oraviţa S.R.L., conform
Sentinţei Civile nr. 271/JS din data de
24.10.2019, pronunţată de către
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
2202/115/2018, Notifică. 6. Deschiderea procedurii falimentului procedura generală - împotriva
debitoarei S.C. Ecologica Oraviţa
S.R.L., prin Sentinţa Civilă nr. 271/JS
din data de 24.10.2018, pronunţată
de către Tribunalul Caraş-Severin,
Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
2202/115/2018. 7. Debitorul S.C.
Ecologica Oraviţa S.R.L. are obligaţia ca până cel târziu la data de
25.11.2019 să predea gestiunea către
lichidatorul judiciar, împreună cu
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lista actelor şi operațiunilor efectuate
după deschiderea procedurii.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, născute
dupa data deschiderii procedurii este:
09.12.2019.Termenul limită de verificare a creanţelor, de admitere, afişare
şi publicare a Tabelului suplimentar
al creanţelor este: 09.01.2020.
Termenul pentru întocmirea, depunerea şi publicarea Tabelului definitiv
consolidat al creanţelor este:
10.02.2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administratie al
AEROQ S.A. cu sediul in Bucuresti,
str. Feleacu, nr. 14 B, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/2904/1991, avand
Codul de Inregistrare Fiscala RO
2785546, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art. 113 / lit.m si
ale Actului Constitutiv , art. 17.4,
convoaca pentru data de 10.12.2019,
Adunarea Generala a Actionarilor
Extraordinara la ora 10:00 la sediul
societatii, cu ordinea de zi: “Aprobarea instrainarii cotei procentuale
de 50% din imobilul situat in intravilanul orasului Sinaia”. La aceasta
Adunare Generala a Actionarilor,
sunt indreptatiti sa participe si sa
voteze toti actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor la data de
referinta 02.12.2019. In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru
validarea deliberarilor, Adunarea
Generala Extraordinara se reprogrameaza pentru 11.12.2019 ora 10:00,
in acelasi loc si cu aceeasi ordine de
zi.
l Convocator. Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Alcaz
SA. Subsemnatul, Sitaru Alexandru,
în calitate de administrator unic al
societății Alcaz SA, cu sediul social
în Bucureşti, Sector 3, str.Mizil, nr.3,
Cămin nr.3, et.1, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr.
J40/1088/1991, CUI: 43788, în
conformitate cu dispozițiile art.117
din Legea societăților nr.31/1990,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi cu Actul
Constitutiv al societății, convoc
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor Alcaz SA pentru data
de 11.12.2019, ora 12.00, la sediul
social al societății din Bucureşti,
Sector 3, str.Mizil, nr.3, Cămin nr.3,
et.1. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru desfăşurarea
şedinței sau pentru adoptarea în
mod valabil a hotărârilor, prin
prezenta se convoacă o nouă
Adunare Generală Extraordinară a
Acţionarilor Alcaz SA pentru data
de 12.12.2019, ora 12.00, la sediul
social al societății din Bucureşti,
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Sector 3, str.Mizil, nr.3, Cămin nr.3,
et.1, având aceeaşi ordine de zi.
Ordinea de zi va fi următoarea: 1.
Aprobarea renunțării la Proiectul de
divizare parțială din data de 01 iulie
2019 a Alcaz SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, nr.4053 din 26.09.2019 şi la
măsurile/documentele adoptate/
întocmite în baza Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare Alcaz SA
nr.20 din 26.11.2018 privind inițierea
procedurii de divizare. 2.Aprobarea
reluării procedurii de divizare
parțială a societății Alcaz SA,
respectiv adoptarea unei hotărâri
privind: -Aprobarea inițierii procedurii de divizare parțială a societății
Alcaz SA prin desprinderea unei
părți din patrimoniul acesteia şi
transmiterea către o societate cu
răspundere limitată nou-constituită,
în conformitate cu prevederile
art.2501 lit.a) din Legea nr.31/1990.
După executarea divizării, societatea
Alcaz SA îşi va continua existența.
-Aprobarea întocmirii de către
administratorul societății -dl.Sitaru
Alexandru- a unui raport scris, detaliat, în care să explice proiectul de
divizare şi să precizeze fundamentul
său juridic şi economic, în conformitate cu prevederile art.2432 din
Legea nr.31/1990. -Aprobarea efectuării demersurilor necesare pentru
desemnarea de către judecătorul-delegat la oficiul registrului comerțului
a unui expert care să examineze
proiectul de divizare şi care să întocmească un raport scris către acționarii societății, în conformitate cu
prevederile art.2433 alin.1 din Legea
nr.31/1990. -Mandatarea administratorului societății -dl.Sitaru
Alexandru- în vederea negocierii
condițiilor economice, financiare şi
juridice ale divizării, precum şi
întocmirii, semnării şi publicării
proiectului de divizare al Alcaz SA şi
a declarației privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de
divizare. La Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor sunt
îndreptățiți să participe şi să voteze
toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de
05.12.2019, stabilită ca dată de referință. Accesul acționarilor persoane
fizice îndreptățiți să participe la
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor este permis prin simpla
probă a identității acestora, făcută
cu actul de identitate, iar în cazul
acționarilor persoane juridice sau
acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura dată persoanei
fizice care le reprezintă. Fiecare
acționar înregistrat la data de referință menționată mai sus are dreptul
de a desemna, în limitele legii, o altă
persoană în calitate de reprezentant
pentru a participa şi vota în numele
său în cadrul Adunării Generale
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Extraordinare a Acționarilor.
Conform legii, acționarii societății nu
pot fi reprezentați în cadrul Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor de membrii consiliului de administraţie, directori, membrii
directoratului şi ai consiliului de
supraveghere ori funcţionarii societăţii. Desemnarea reprezentantului se
va face prin procură specială.
Procura specială va fi întocmită în 3
exemplare, din care un exemplar va fi
păstrat de acționar, un exemplar va fi
înmânat reprezentantului ca acesta
să îşi poată dovedi calitatea în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor, iar un exemplar va fi
transmis/depus, în original, la sediul
social al societății, împreună cu documentele care atestă identitatea acționarului şi ale reprezentantului, cu
mențiunea pe plic „Pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 11.12.2019/
12.12.2019”, cu cel puțin 48 de ore
înainte de adunare, sub sancţiunea
pierderii exerciţiului dreptului de vot
în acea adunare. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puțin 5% din capitalul social, au
dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a adunării generale.
Cererile se înaintează administratorului unic, în cel mult 15 zile de la
publicarea convocării, în vederea
publicării şi aducerii acestora la
cunoştinţă celorlalţi acţionari. În
cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor şi
acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi
incluse informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective. Administrator Unic, Sitaru
Alexandru.

LICITAŢII
l S FISE Electrica Serv SA -Punct de
lucru Ploieşti organizează în data de
12 noiembrie 2019, ora 12.00, la sediul
din str.Deltei, nr.40, Ploieşti, licitație
publică privind vânzarea mijloacelor
fixe auto aprobate la casare. Pentru
relații suplimentare, vă rugăm să
sunați la: 0372.440.480/0735.36.9289/0
724.244.153. În caz de neadjudecare,
licitația se va repeta în datele de 26 şi
28 noiembrie, ora 12.00.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Consiliul Local Curtişoara, Comuna
Curtişoara, strada Eroilor, nr.75,
județul Olt, telefon/fax: 0249.470.004,
e-mail: primariacurtisoara@yahoo.
com, cod fiscal: 5139736. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii

de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Imobil -etajul
1, compus dintr-o cameră, în suprafață totală de 15,20mp, situat în
incinta Dispensarului uman, ce aparține domeniului public al Consiliului
Local Curtişoara, județul Olt,
conform HCL 56/30.10.2019 şi 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: la cerere,
de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea şi
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: de
la Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei Curtişoara,
strada Eroilor, nr.75, județul Olt.
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ: Fără costuri. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
03.12.2019, ora 14.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 06.12.2019, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Curtişoara, Compartimentul Secretariat, strada Eroilor, nr. 75, județul Olt.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior.
5.Data şi locul la care se va desfăşura
şedința publică de deschidere a ofertelor: 09.12.2019, ora 09.00, Primăria
Comunei Curtişoara, strada Eroilor,
nr. 75, județul Olt. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi/sau
adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Olt, Slatina, strada
Mânăstirii, nr.2, telefon: 0249.414.989,
fax: 0249.437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
06.11.2019.
l CII Briac Ion CI, cu sediul în
Caransebeş, str.Mihai Viteazu, nr.8,
et.1, ap.1, jud.Caraş-Severin, lichidator judiciar al debitorului SC
Agromec Zagujeni SA, cu sediul în
comuna Constantin Daicoviciu, sat
Zagujeni, nr.13, jud.Caraş-Severin,
în faliment, în dos. nr.168/115/2014,
înregistrat pe rolul Tribunalului
Caraş-Severin, organizează şedința
de supraofertare privind vânzarea
prin negociere directă a bunului
imobil înscris în CF nr. 36482

Căvăran, teren în intravilan de
3.182mp, cu construcții anexe,
(atelier şi depozit) la prețul de
pornire de 45.085Lei, fără TVA,
oferit de ofertantul final. Pasul de
supraofertare este de 10% din prețul
de pornire al şedinței de supraofertare. Imobilul se vinde liber de orice
sarcini. Termenul de depunere la
lichidatorul judiciar a scrisorii de
intenție pentru supraofertare,
împreună cu documentele doveditoare este până la data de 09.12.2019,
ora 10.00, data la care se va desfăşura şi şedința de supraofertare.
Până la această dată supraofertanții
vor depune o garanție de participare
de 10% din prețul de cumpărare
oferit, care nu poate fi mai mic decât
prețul de pornire şi pasul de supraofertare şi o taxă de participare la
şedință de 500Lei. Invită persoanele
care pretind vreun drept asupra
imobilului supus vânzării să înştiințeze despre acesta lichidatorul judiciar, până la data de 06.12.2019,
acesta fiind termen de decădere.
Invită pe ofertantul Caraibot Flavius
Ciprian să participe la şedința de
supraofertare. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar sau la la
tel.0255.511.433/0744.669.068.
l Subscrisul CI Briac Ion CII, cu
sediul în Caransebeş, str.Mihai
Viteazu, nr.8, ap.1, județul Caraş-Severin, în calitate de lichidator al SC
Colazi Com SRL, Globul Craiovei, în
faliment, scoate la vânzare prin licitație publică, în condițiile Codului de
procedură civilă, bunul mobil- autoturism marca Daewoo Espero, an fabricație 1997, 1.796cmc, în stare
nefuncțională, la prețul de pornire al
licitației de 5.065Lei (fără TVA). Licitația publică va avea loc în data de
25.11.2019, ora 10.00, la sediul social
al lichidatorului judiciar. Informații
suplimentare la tel.0744.669.068.
l SCM TROMET prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică proprietate imobiliară
compusă din constructia C3 Hala
turnatorie in regim de P+1E cu Sc =
806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, Su =
938,54 mp, situată in Ploiesti,str. Gh.
Gr. Cantacuzino, nr. 348, jud.
Prahova la prețul de 100.000 euro
(scutit de TVA, ce se va achitat în lei
la cursul din data plății). Terenul
intravilan pe care se află amplasată
construcția este proprietate de stat şi
nu face obiectul vânzării. Licitaţia va
avea loc în 08.11.2019, ora 15/30 la
sediul administratorului judiciar din
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
Persoanele interesate vor achizitiona
caietul de prezentare în suma de
1.000 lei + TVA de la sediul adminis-
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tratorului judiciar şi vor depune taxa
de garanţie de 10% din prețul de
pornire cu cel putin o zi înainte de
data licitatiei.

Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8,
județul Neamț. 10. Garanţiile solicitate: 5000 lei. 11. Durata de valabilitate a ofertei: 120 de zile.

l Primăria Municipiului PiatraNeamţ anunţă organizarea licitaţiei
publice deschise pentru delegarea de
gestiune prin concesiune a serviciului
public de administrare a fondului
locativ din domeniul public şi privat
al Municipiului Piatra-Neamț. 1.
Denumirea, adresa, numărul de fax,
adresa de e-mail ale autorităţii
contractante şi ale biroului de la care
se pot obţine, după caz, informaţii
suplimentare: Primăria PiatraNeamt, str. Ștefan cel Mare nr.6-8,
Piatra-Neamț, judeţul Neamț,
telefon 0233218991, fax 0233215374,
e-mail primariapn@yahoo.com,
infopn@primariapn.ro. 2. Hotărârea
privind stabilirea modalităţii de
gestiune: Hotărârea Consiliului Local
al municipiului Piatra--Neamț nr.
274 din 29.08.2019 privind delegarea
de gestiune prin concesiune a Serviciului publuc de administrare a
fondului locativ din domeniul public
şi privat al municipiului PiatraNeamț, județul Neamț. 3. Aria teritorială unde urmează a se presta/
furniza serviciul/activitatea: Municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț 4.
Serviciul care urmează să fie prestat/
prestată/ furnizat /furnizată/ detaliat
/detaliată pe activităţi: Administrarea fondului locativ din domeniul
public şi privat al municipiului
Piatra-Neamț, județul Neamț. 5.
Durata contractului de delegare a
gestiunii: 5 ani 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi de fax
şi adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate solicita
documentaţia de delegare, precum şi
modalităţile de obţinere a documentaţiei: Direcția Patrimoniu a Primăriei municipiului Piatra-Neamț,
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare,
nr. 6-8, județul Neamț, telefon
0233218991 – interior 207, fax
0233215375, adresa de e-mail puiu.
fecic@primariapn.ro. 7. Costul şi
condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare: 1000
lei. Plata se poate face direct la casieria Primăriei municipiului PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8,
județul Neamț, sau în contul Primăriei municipiului Piatra-Neamț
RO82TREZ4915006XXX000150,
deschis la Trezoreria municipiului
Piatra-Neamț. 8. Termenul limită de
depunere a ofertelor, data şi ora,
adresa la care se depun/transmit
ofertele: 26.11.2019. ora 16:30, la
Primăria municipiului Piatra-Neamț,
str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul
Neamț, Direcția Patrimoniu. 9. Data,
ora şi locul deschiderii ofertelor:
27.11.2019, ora 16:00, la sediul
Primăriei municipiului Piatra-

l Anunţ de participare la licitaţia
publică deschisă cu oferta în plic sigilat
pentru:„Concesionarea unei suprafeţe
de 12700 mp.teren aparţinând domeniului privat al Comunei Braesti, în
vederea concesionari unor suprafeţe de
teren pentru construirea unor case de
locuit şi anexe în comuna Braeşti, jud.
Iaşi. 1.Denumirea, adresa: Primăria
Comunei Braesti tel. 0232320300; fax:
0232320300, email: contact@primariabraesti Iaşi.ro. 2. Procedura de atribuire aplicată: licitaţie deschisă cu
ofertă în plic sigilat . 3.Locul desfăşurări. Primăria comunei Braesti,
telef.0232320300, fax: 0232320300. 4.
Biroului de la care se poate solicita
documentaţia de atribuire. Primăria
comunei Braesti telef.0232320300, fax:
0232320300. Compartimentul urbanism. 5. Costul documentaţiei de atribuire : 20 lei, chitanţa Primăria Braesti.
a) Termenul limită de primire a ofertelor 11.12.2019 ora 10:00. b) Adresa la
care se transmit ofertele; Primaria
comunei Braesti, telef:0232320300,
fax: 0232320300. c) Limba sau limbile
în care trebuie redactate ofertele:
romana. 6.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 12.12.2019, ora 12:00.
7.Garanţia de participare în suma de:
50 lei. Documente care dovedesc eligibilitatea: 1.Copie C.I. 2.Declaraţie pe
propria raspundere. 8.Perioada de
timp în care ofertantul trebuie să îşi
menţină oferta valabilă 30 de zile. 9.
Criteriul de atribuire a contractului:
Oferta cea mai avantajoasă din punct
de vedere economic (preţul cel mai
mare). 10. Alte informaţii. Cerinţe
minime de calificare impuse de autoritatea contractanta: Preţul de pornire al
licitaţiei va fi trecut în caietul de sarcini
9 lei/mp./an, lei/ha care se va indexa
anual cu indicile oficial al inflaţiei,
conform prevederilor Hotarâri Consiliului local al Comunei Braesti, jud.
Iaşi.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Manager
transport marfa seria AMM, nr 31104
pe numele Hileaga Vasile. Il declar
nul.
l Am pierdut legitimaţia de student
emisă de Universitatea din Bucureşti,
pe numele Iovu Petruţa Elena, Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale
Educaţiei, P.I.P.P.
l SC Claudan Distribution 2002
SRL, pierdut certificat constatator
original pentru sediu social, CUI RO
14822966, J23/3162/2010, adresa: Șos.
Bucureşti- Târgovişte nr. 246, Buftea,
Ilfov.

