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GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Școala Gimnazială Helikon, 
cu sediul in Calarasi, str. 
Eroilor, nr. 49, va organiza 
concurs pentru ocuparea a 3 
(trei) posturi vacante de educa-
toare în data de 01.10.2020, cu 
respectarea Ordinului 5625 din 
2012 si a Ordinului nr. 4.749 din 
24 iulie 2020. Informații la tel. 
0751051314

l Workstruct S.R.L cu sediul 
social în București, Bdul. Gării 
Obor, nr. 3, parter, cam.06, 
s e c t o r  2 ,  î n r e g i s t r a t ă 
J40/560/2013; CUI: 6772794, 
angajează: zidar pietrar -cod 
COR 711203, -2 posturi; fierar 
betonist, cod COR 711402 -2 
posturi și montator placaje inte-
rioare și exterioare cod COR 
712202 -2 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail contact@
immigrations.ro.

l Școala Gimnazială, Com.
Orlești, județul Vâlcea, cu sediul 
în com.Orlești, județul Vâlcea, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante, de muncitor calificat 
- f o c h i s t ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă se va desfă-
șura în data de 23.09.2020, ora 
10:00; -proba practică se va 
desfășura în data de 23.09.2020, 
ora 14:00. Pentru participareala 
concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: a)studii liceale/școală 
profesională, cursuri de specia-
litate (fochist); b)vechime în 
muncă minim 5 ani; c)domici-
liul în localitate; d)disponibili-
tate la solicitările unității. 
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 Orlești. Relații 
suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Orlești, persoană de 
contact Alexandru Ana Mădă-
lina, telefon 0774.601.093.

l Institutul de Cercetare-Dez-
voltare pentru Industrializarea 
și Marketingul Produselor 
Horticole -Horting organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  H G 

nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
o c u p a r e a  u n u i  ( 1 )  p o s t 
inspector de specialitate I -achi-
ziţii publice, funcţie contrac-
tuală de execuţie, vacantă, pe 
per ioadă nedeterminată . 
Condiții specifice: -studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă în dome-
niul economic, tehnic; -minim 
10 ani vechime în muncă; -7 ani 
experiență în specialitate; 
-cunoștinţe în domeniul achizi-
ţiilor publice; -să cunoască 
legislația în domeniu; -cunoș-
tințe avansate de operare PC. 
Dosarul  de  înscr iere  va 
cuprinde următoarele docu-
mente: a) cerere de înscriere la 
concurs adresată conducăto-
rului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; b) copia 
actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; c) 
copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor și ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum și 
copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate 
de autoritatea sau instituţia 
publică; d) carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; e)cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează; f) 
adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 
g) Curriculum Vitae. Dosarele 
pentru concurs se depun în 
perioada 02.09.2020-21.09.2020, 
la sediul ICDIMPH-Horting 
-secretariatul instituţiei, str. 
Drumul Gilăului 5N, sector 4, 
București. Relaţii suplimentare 
privind concursul se pot obţine 
de la compartimentul resurse 
umane, tel.021.46.03.440  și 
accesând pagina oficială.

l Institutul de Cercetare-Dez-
voltare pentru Industrializarea 
și Marketingul Produselor 

Horticole -Horting organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea unui (1) post de 
economist IA, funcţie contrac-
tuală de execuţie, vacantă, pe 
per ioadă nedeterminată . 
Condiții specifice: -studii supe-
rioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă în dome-
niul economic; -minim 10 ani 
vechime în muncă; -7 ani expe-
riență în specialitate; -să 
cunoască legislația în domeniu; 
-cunoștințe avansate de operare 
PC. Dosarul de înscriere va 
cuprinde următoarele docu-
mente: a) cerere de înscriere la 
concurs adresată conducăto-
rului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare; b) copia 
actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; c) 
copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor și ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum și 
copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice ale postului solicitate 
de autoritatea sau instituţia 
publică; d) carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; e) cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează; f) 
adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 
g) Curriculum Vitae. Dosarele 
pentru concurs se depun în 
perioada 02.09.2020-15.09.2020, 
la sediul ICDIMPH-Horting 
-secretariatul instituţiei, str. 
Drumul Gilăului 5N, sector 4, 
București. Relaţii suplimentare 
privind concursul se pot obţine 
de la compartimentul resurse 
umane, tel.021.46.03.440 și 
accesând pagina oficială.

l Institutul de Cercetare-Dez-
voltare pentru Industrializarea 
și Marketingul Produselor 
Horticole -Horting organizează 
c o n c u r s ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea unui (1) post auditor 
I, funcție contractuală de 
execuție, vacantă, pe perioadă 
nedeterminată. Condiții speci-
fice: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, în domeniul economic, 
juridic; -minim 10 ani vechime 
în muncă; -7 ani experiență în 
specialitate; -să cunoască legis-
lația în domeniu; -cunoștințe 
avansate de operare PC; -obți-
nerea avizului favorabil , 
conform Normelor generale 
privind exercitarea activității 
de audit public intern, aprobate 
prin HG nr.1086/2013. Dosarul 
de înscriere va cuprinde urmă-
toarele documente: a) cerere de 
înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorităţii sau 
instituţiei publice organiza-
toare; b) copia actului de iden-
titate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; c) copiile docu-
mentelor care să ateste nivelul 
studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor speciali-
zări, precum și copiile docu-
m e n t e l o r  c a r e  a t e s t ă 
îndeplinirea condiţiilor speci-
fice ale postului solicitate de 
autoritatea sau instituţia 
publică; d) carnetul de muncă 
sau, după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea 
studiilor, în copie; e) cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are 
antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează; f) 
adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 
g)Curriculum Vitae. Dosarele 
pentru concurs se depun în 
p e r i o a d a  0 2 . 0 9 . 2 0 2 0 -
18.09.2020, la sediul ICDIM-
PH-Horting -secretariatul 
instituţiei, str. Drumul Gilăului 
5N, sector 4, București. Relaţii 
suplimentare privind concursul 
se pot obţine de la comparti-
m e n t u l  r e s u r s e  u m a n e , 
tel.021.46.03.440 și accesând 
pagina oficială.

CITAȚII
l Parata Emporio Claudia Srl 
cu ultimul sediu cunoscut in Str. 
Republicii, Nr. 12, Loc. Sanni-
colaul Mare, Jud. Timis, este 
citata la Judecatoria Sannico-
laul Mare, complet c5-civil-mi-
nori si familie, camera Sala 
Civil, in dosar nr.454/295/2020, 
termen 22.10.2020, cerere de 
valoare redusa, in proces cu 
Enel Energie SA.

l  Tarcan Ana Maria este 
chemată în data de 16.09.2020 
la Judecătoria Iași, sala 3, 

NOTIFICARE
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. 

A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. 
Tel/Fax: 0255.212.940, notifică deschiderea procedurii simplificate a insol-
venţei împotriva debitorului SC DEEA ANIDAN SRL, prin Încheierea civilă nr. 
9/JS/CC/20.02.2020  pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Ci-
vilă, în Dosarul 316/115/2020.

Debitorul SC DEEA ANIDAN SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzu-
te la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   

Creditorii debitorului SC DEEA ANIDAN SRL cu sediul social în localit. 
Anina, Str. Crivina, nr.7, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul 
Comerţului J11/168/2009, CUI 25316344 trebuie să procedeze la înscrierea 
la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la 
Tribunalul Caraş-Severin până la termenul limită din data de 06.04.2020. Ce-
rerile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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complet c25 m, ora 14:00, în 
dosar nr.19501/245/2019, în 
proces cu Boboc Cătălin pentru 
stabilire domiciliul minor, exer-
citare autoritate părintească, 
pensie întreţinere.

l Asociația de Proprietari nr.5, 
cu sediu cunoscut în municipiul 
Orăștie, str. Eroilor, bloc. E, 
scara. C, parter, este citată la 
Judecătoria Orăștie, în data de 
17.09.2020, ora 10:45, în cali-
tate de pârât în dosarul 
2393/272/2018, în litigiu cu 
S.C.Activitatea Goscom S.A. 
-reclamant și B.E.J.Oancea 
Petru pârât, dosar având ca 
obiect contestație la executare. 

l Pârâtul Ciornei Vasilie, 
domiciliul cunoscut în sat.
Dorobanț, comuna Aroneanu, 
județul Iași, este citat în data 
de 25 septembrie 2020, ora 
08:30, la Judecătoria Iași, dosar 
35997/245/2019, de reclamanta 
Ciornei Anișoara, pentru 
pretenții -bani.

l Moștenitorii legali ai lui 
Grigore Ion, cu ultimul domi-
ciliu în str. Hărmanului, nr. 29, 
Brașov, respectiv Grigore 
George (Grigore Alin, Grigore 
Alina, Grigore Călin) cu domi-
ciliul în Sfântu Gheorghe, jud.
Covasna,  Grigore Costel 
(Grigore Anamaria, Grigore 
Vlad) cu domiciliul în Brașov, 
sunt citați la Judecătoria Brăila 
pe data de vineri 04.09.2020, 
ora 09.00, Completul c16 -civil, 
camera Sala 3, Judecătorie, în 
calitate de pârâti, dosarul civil 
nr. 3165/196/2020, în procesul 
de fond, cu obiectul uzucapiune 
cu reclamanții Ioan Florica, 
Ioan Vasile și Rasmirita Ioana. 
l Fagadar Maria, Presecan 
Silvestru, Girbovan Ana, Bichis 
Nastasia, Presecan Melintia, 
P r e s e c a n  Va s i l e ,  To d e a 
Alexandru lui Vasile, Rus 
Maria, Todea Nicolae lui Vasile, 
Budai Anastasia, Crisan Vasile 
lui Iacob, Maris Gheorghe, 
Rettegi Anna, Chiorean Vasile, 
Neag Uliana, Murasan Ioan, 
Simoca Maria, Todea Ilie, 
Danis Maria, Todea Aurel, 
Crisan Maria, Rus Maria, 
Crisan Saveta, Crisan Dani, 
Pop Dochita, Oltean Vasile, 
Chintovan Anna, Simoca 
Maria, Maritata Muresan Ioan, 
Simoca Iosif, Girbovan Vasile, 

vad. Presecan Susana nasc. 
Presecan, Preseca Adrian, 
Presecan Veronica nasc. Crisan, 
Girbovan Vasile lui Vasile, 
Todea Ioan, Todea Alexandru, 
sunt citati la Judecatoria 
Turda, in data de 14.09.2020, 
ora 9:00 in calitate de parati in 
dosar nr.1507/328/2017.

DIVERSE
l Anunt Mediu: SC Ecovitan 
Servtrans SRL, cu sediul social 
in Sat Sambateni, Com. Paulis, 
nr. 15, jud Arad, CUI 34546393, 
J02/566/2015, Tel 0740115104, 
doreste sa obtina autorizatia de 
mediu in afara sediului si/sau la 
beneficiari, unde sa desfasoare 
activitatea de “Colectarea si 
epurarea apelor uzate “ CAEN 
3700, “Activitati auxiliare 
pentru productia vegetala” 
caen 0161, cu principalele faze 
ale procesului tehnologiccolec-
tarea apelor uzate cu ajutorul 
judanjei, descarcarea acestora 
in statiile de epurare, etc. Masu-
rile de protectie a factorilor de 
mediu sunt: Apa: un este cazul; 
Aer: un este cazul ; Sol: Plat-
forma betonata; Gestiunea 
deseurilor : Pubele. Observatiile 
publicului formulate in scris/
informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului se 
depun/pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Mure-
sului FN, COD 310132, telefon 
0257/280.331 fax 0257/284.767, 
in timp de 10 zile lucratoare 
dupa data publicarii prezen-
tului anunt.

l  S.C. OMV Petrom S.A. 
anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Traversare 
Parau Valea Mare Cu Colector 
Titei Parc 3 Balteni - Parc Mare 
Ticleni propus a fi amplasat în 
comuna Bilteni, jud. Gorj. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
sediul APM Gorj, strada Unirii, 
nr. 76, judeţul Gorj și la sediul 
S.C. OMV Petrom S.A. din 
municipiul Bucuresti, strada 
Coralilor, nr. 22, sector 1, în 
zilele de luni - vineri, între orele 
08:00 - 14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Gorj.

l  S.C. OMV Petrom S.A. 
anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru Proiectul Traversare 
Parau Valea Maroaia Cu 
Conducta De Injectie Apa 
Sarata Parc 14 Ticleni - Sonda 
351 Ticleni ,  propus a f i 
amplasat în oras Ticleni, jud. 
Gorj. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Gorj, strada 
Unirii, nr. 76, judeţul Gorj și la 
sediul S.C. OMV Petrom S.A. 
din municipiul Bucuresti, 
strada Coralilor, nr. 22, sector 1, 
în zilele de luni - vineri, între 
orele 08:00 - 14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Gorj.

l  S.C. OMV Petrom S.A. 
anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Traversare 
Parau Calnic Cu Conductele 
De 3” Si 4” Punct 47 Caluga-
reasa - Parc 1 Calugareasa, 
propus a fi amplasat în comuna 
Albeni, jud. Gorj. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Gorj, 
strada Unirii, nr. 76, judeţul 
Gorj și la sediul S.C. OMV 
Petrom S.A. din municipiul 
Bucuresti, strada Coralilor, nr. 
22, sector 1, în zilele de luni - 
vineri, între orele 08:00 - 14:00. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Gorj.

l  S.C. OMV Petrom S.A. 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul Traversare Pârâu 
Valea Moroaia Cu Conducta De 
Amestec Sonda 166 Ticleni Parc 
- 14 Ticleni Și Conducta Apă 
Sarata Parc 14 Ticleni Sonda 
376 Ticleni propus a fi amplasat 
în oraș Ticleni, jud. Gorj. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM 
Gorj, strada Unirii, nr. 76, 
judeţul Gorj și la sediul S.C. 
OMV Petrom S.A. din munici-
piul Bucuresti, strada Coralilor, 
nr. 22, sector 1, în zilele de luni 
- vineri, între orele 08:00 - 14:00. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Gorj.

l S.D.E.E.Muntenia Nord S.A. 
-S.D.E.E.Buzău prin S.C.Rom-
proiect Electro S.R.L., anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul ,,Modernizare RED 
sat Ciuta, comuna Măgura, 
județul Buzău”, propus a fi 
amplasat în sat Ciuta, str. 
Șoseaua Ardealului, Ciucului, 
Rotarului, Moșneni, Hoidă-
nești, com. Măgura, jud. Buzău. 
Informaţiile privind proiectul 
propus, pot fi consultate pe 
adresa de internet: www.
apmbuzau.ro a Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Buzău și la 
sediul S.D.E.E.Muntenia Nord 
S.A. -S.D.E.E.Buzău din mun.
Buzău, str.Mareșal Al.Averescu, 
nr. 3, jud.Buzău, în zilele de 
luni-vineri, între orele 08:00-
13:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la următoarea 
adresa de email: office@apmbz.
anpm.ro a A.P.M.Buzău.

l Agenția pentru Protecția 
Mediului Vrancea anunță 
publicul interesat asupra deci-
ziei de emitere a Autorizației 
Integrate de mediu revizuite în 
scopul desfășurării activității 
”Instalații pentru creșterea 
intensivă a păsărilor, având o 
capacitate mai mare de 40.000 
locuri pentru păsări” (activitate 
prevăzută în Anexa nr.1, pct. 
6.6.a din Legea nr.278/2013 
privind emisile industriale) 
-“Fermă creștere pui de carne” 
pe amplasamentul din com. 
Golești, sat Ceardac, str. Gârlei, 
nr.72, jud. Vrancea, de către 
titularul Avicola Focșani SA. 
Motivul care a stat la baza 
luării acestei decizii a fost 
următorul: -Activitatea socie-
tății asigură conformarea cu 
cerințele europene și normele 
legale  pr iv ind protecț ia 
mediului. Decizia de emitere a 
autorizației integrate de mediu 
revizuite, precum și draftul 
autorizației integrate de mediu 
revizuite pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Vrancea din 
mun. Focșani, str. Dinicu 
Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, de 
luni până joi, între orele 09:00 - 
14:00 și vineri între orele 09:00 
- 12:00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet:http://
apmvn.anpm.ro reglementări - 
autorizația integrată de mediu. 
Observațiile publicului asupra 

deciziei se primesc la sediul 
A.P.M Vrancea din mun. 
Focșani, str. Dinicu Golescu, 
nr.2, jud. Vrancea, de luni până 
joi, între orele 09:00 - 14:00 și 
vineri între orele 09:00 - 12:00, 
până la data 01.10.2020. (30 de 
zile de la apariția anunțului).

l Anunţ prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrui 
O.C.P.I. Argeș anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 
nr.46,47,49,50,54,55,59,77,78,79
,80 pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art. 14 
alin.(1) și (2)din Legea cadas-
trului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările și completările ulteri-
oare. Data de început a afișării: 
07.09.2020; Data de sfârșit a 
afișării: 05.11.2020; Adresa 
loculu i  af i șăr i i  publ ice : 
Comuna Bârla, judeţul Argeș. 
Repere pentru identificarea 
locaţiei: Căminul Cultural 
Bârla Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la Căminul Cultural 
Bârla. Alte informaţii pentru 
cei interesaţi: Program luni-vi-
neri 09:00-16:00-Informaţii 
privind Programul Naţional de 
Cadastru și Carte Funciară 
2015-2023 se pot obţine pe 
siteul A.N.C.P.I. la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/. 
Înștiinţarea proprietarillor și a 
posesorilor privind publicarea 
Documentelor tehnice al cadas-
trului în Comuna Bârla, judeţul 
Argeș. Vă înștiinţăm că în peri-
oada 07.09.2020- 05.11.2020 se 
publică documentele tehnice 
ale cadastrului pentru imobilele 
din UAT Bârla, Sectoarele 
cadastrale nr. 46,47,49,50,54,55
,59,77,78,79,80. Conform art. 
12, alin (3), lit.d) din Legea 
7/1996 cu modificările și 
completările ulterioare, deţină-
torii imobilelor au obligaţia de 
a verifica informaţiile privi-
toare la imobilelepe care le 
deţin, în etapa de publicare a 
documentelor tehnice cadas-
trale. Datele referitoarela 
imobilul/imobilele pe care le 
deţinneţi pe teritoriul acestei 
unităţi administrative sunt 
afișate la Căminul Cultural 
Bârla, judeţul Argeș. În vederea 
verificării datelor publicate, vă 
rugăm să vă prezentaţi la locul 
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publicării.  Puteţi depune 
Cererea de Rectificare dacă 
informaţiile din documentele 
tehnice nu corespund cu actele 
dumneavoastră, în termen de 
60 de zile de la data publicării, 
la Comisia de soluţionare a 
cererilor de rectificare ce va 
funcţiona la Căminul Cultural 
Bârla. Cererea de rectificare va 
fi însoţită de documente dove-
ditoare şi va fi înregistrată de 
către Comisia de Soluţionare a 
Cererilor de Rectificare. Docu-
mentele tehnice ccadastrale pot 
fi consultate şi pe pagina de 
internet: http://www.ancpi.ro/
pnccf_docs/?dir=Ar-
ge%C8%99/Bârla.

ADUNĂRI GENERALE
l Hotărâre nr. 45/31.08.2020. 
Ca urmare a deciziei Consi-
liului Național al Partidului 
Neoliberal din data 31.08.2020 
de convocare a congresului 
extraordinar al Partidului 
Neoliberal, Preşedintele Consi-
liului Național al Partidului 
Neoliberal hotărăşte: Articol 
unic: Se convoacă congresul 
extraordinar  în  data  de 
02.10.2020, ora 17:30, la 
Hotelul Central din Ploieşti.

l Ordinea de zi a Adunării 
Generale Extraordinară a 
S.C.M. O.R.R.I.S., ce va avea 
loc în data de 18.09.2020, ora 
9:00 la sediul social din Calea 
13 Septembrie nr. 113, bloc 109, 
cam. 4, 5, 6, sector 5, Bucureşti: 
1. Închiderea următoarelor 
puncte de lucru din mun. 
Bucureşti: -B-dul Iuliu Maniu 
nr.55, sect 6, -Şos. Pantelimon 
nr.309, bl.8, sector 2, -Calea 
Moşilor nr.256, sector 2, -Pţa 
Unirii (magazin Unirea) nr.1, 
sector 3, -Şos. Colentina 
(magazin Bucur Obor) nr.2, 
sector 2, -Str. Smârdan nr.17, 
sector 3, -Calea Călăraşilor nr. 
1C, sector 3. 2. Modificarea 
Regulamentului de Ordine 
Inter ioară .  3 .  Vânzarea 
spaţiului din Şos. Pantelimon 
nr.309, Bl.8, sector 2, Bucureşti. 
4. Diverse.

LICITAȚII
l SC Odem Investment SRL 
prin BFJ Consulting Group 
SPRL, valorifică prin licitaţie 
publică teren extravilan 20.000 
mp situat în loc. Săruleşti, jud. 

Călăraşi la prețul de 17.220 
EURO (exclusiv TVA). Lici-
tația va avea loc la data de 
18.09.2020, ora 17:00, cu repe-
tare la data de 25.09.2020, ora 
17:00, cu repetare la data de 
02.10.2020, ora 17:00, cu repe-
tare la data de 09.10.2020, ora 
17:00, cu repetare la data de 
16.10.2020, ora 17:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din str. 
Negoiu nr.8, bl. D 14, sc.2, et.2, 
ap. 30, sector 3 Bucureşti. 
Caietul de sarcini se poate 
procura de la sediul lichidato-
rului judiciar după achitarea 
costului acestuia în valoare de 
1000 RON. Participarea la lici-
tație este condiționată de achi-
tarea taxei de participare, a 
caietului de sarcini şi 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-insol-
venta.ro/

l Primăria şi Consiliul Local 
al comunei Recea organizează 
la sediul primăriei din locali-
tatea Recea, str. Primăriei nr. 2, 
în data de 21.09.2020, ora 
12:00, Licitație Publica Cu Stri-
gare, pentru concesionarea 
următoarelor terenuri: - Teren 
în suprafață de 1.770 mp, nr. 
cadastral 58990, UAT Recea, 
sat Lapusel, comuna Recea, 
Jud. Maramureş; - Teren în 
suprafață de 26.150 mp, nr. 
cadastral 58993, UAT Recea, 
sat Lapusel, comuna Recea, 
jud. Maramureş; Planul de 
amplasare, caietul de sarcini, 
condițiile de participare şi 
informații suplimentare se pot 
obține de la Primăria comunei 
Recea, telefon 0262287240, 
0262287202 sau E-mai l : 
office@primăria-recea.ro.

l  Anunt. Electrocentrale 
Bucureşti S.A.- societate în 
reorganizare, cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Indepen-
denței, nr. 227, sector 6, organi-
zează şedinţa de licitaţie 
publică deschisă cu strigare în 
data de 08.09.2020- ora 10:00, 
pentru închirierea pe o peri-
oadă de 6 luni, cu posibilitate 
de prelungire cu perioade de 
până la 6 luni, a unor imobile 
(terenuri, birouri-detaliat pe:h-
ttps://elcen.ro). În caz de 

neadjudecare la şedința de lici-
tație din 08.09.2020- ora 10:00, 
licitația se va relua din 7 zile în 
7 zile, până la adjudecare de 
maxim 4 ori. Caietul de sarcini 
în valoare de 100 lei (inclusiv 
TVA), se achită prin numerar, 
la caseria de la sediul unităţii. 
Orice relaţii suplimentare, se 
p o t  o b ț i n e  l a  t e l e f o n : 
021.275.14.51, zilnic-între orele 
10:00-14 :00. 

l Oraşul Videle, cod fiscal 
6853155, în condiţiile prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 
57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, Partea a-V-a, 
organizează licitaţie publică 
deschisă în vederea închirierii 
spaţiului SPP4 în suprafaţă de 
13,80 mp, cu destinaţia de acti-
vităţi comerciale -comerciali-
zare produse alimentare, situat 
în Clădirea de zid din Piaţa 
Agroalimentară Videle, str. 
Parcului, nr. 10. Documentaţia 
de atribuire poate fi achiziţio-
nată contra sumei de 30 lei de 
la sediul Primăriei oraşului 
Videle, Compartiment A.D.P.P, 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
02.09.2020, zilnic între orele 
9:00-16:00, pers. de contact: 
Ivanov Tanța. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
16.09.2020, ora 16:00. Data 
limită de depunere a ofertelor 
este 23.09.2020, ora 16:00. 
Locul de depunere a ofertelor 
-sediul Primăriei oraşului 
Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. 
Teleorman, E-mail: primariavi-
d e l e @ y a h o o . c o m ,  t e l : 
0247/453017, fax: 0247/453015. 
Fiecare ofertă se depune 
într-un singur exemplar. 
Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăşura la 
sediul Primăriei oraşului 
Videle, Sala de Şedinţe, în data 
de 24.09.2020, ora 09.30. 
Instanţa competentă ȋn soluţi-
onarea litigiilor apărute: Tribu-
nalul Teleorman -secţia de 
contencios administrativ cu 
sediul în municipiul Alexan-
dria, str. Ion Creangă, nr. 53, 
t e l .  0 2 4 7 / 4 0 6 0 1 6 ,  f a x : 
0247/317322, e-mail: tribu-
naltr@just.ro.

l Oraşul Videle, cod fiscal 
6853155, în condiţiile prevede-
rilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 
57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, Partea a-V-a, 

organizează licitaţie publică 
deschisă în vederea închirierii 
spaţiului în suprafaţă utilă 
totală de 43,64 mp, cu desti-
naţia de activităţi comerciale 
-comerc ia l izare  produse 
alimentare, situat în Clădirea 
de zid din Piaţa Agroalimen-
tară Videle, str. Parcului, nr. 10, 
parcelele SPP2, SPP11, P45. 
Documentaţia de atribuire 
poate fi achiziţionată contra 
sumei de 30 lei de la sediul 
Primăriei oraşului Videle, 
Compartiment A.D.P.P, înce-
pând cu data de 02.09.2020, 
zilnic între orele 9:00-16:00, 
pers. de contact: Ivanov Tanţa. 
Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 16.09.2020, ora 
16:00. Data limită de depunere 
a ofertelor este 23.09.2020, ora 
16:00. Locul de depunere a 
ofertelor -sediul Primăriei 
oraşului Videle, str. Republicii, 
nr. 2, jud. Teleorman, E-mail: 
primariavidele@yahoo.com, 
t e l :  0 2 4 7 / 4 5 3 0 1 7 ,  f a x : 
0247/453015. Fiecare ofertă se 
depune într-un singur exem-
plar. Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor se va desfăşura 
la sediul Primăriei Oraşului 
Videle, Sala de Şedinţe, în data 
de 24.09.2020, ora 11:30. 
Instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor apărute: Tribu-
nalul Teleorman -secţia de 
contencios administrativ cu 
sediul în municipiul Alexan-
dria, str. Ion Creangă, nr. 53, 
t e l .  0 2 4 7 / 4 0 6 0 1 6 ,  f a x : 
0247/317322, e-mail: tribu-
naltr@just.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL, cu sediul profesional 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
a p . 1 1 ,  j u d .  B i h o r,  C I F 
26176834, atribut fiscal RO, 
număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvență 
RFO-II-0412, în calitate de 
lichidator judiciar al societății 
Prayerfil SRL., CUI 36847198, 
număr de înregistrare la Regis-
trul Comerțului J24/1449/2016 
şi sediul în Baia Mare, str. 
Vasile Lucaciu, nr.162, jud. 
Maramures - în faliment, in 
bankruptcy ,  en  fa i l l i t e , 
procedur[ ce face obiectul 
dosarului nr. 1892/100/2018 
af lat pe rolul tribunalului 
Maramureş, scoate la vânzare 
prin licitație publică bunuri 
mobile, în natură maşină de 

cusut (1buc) şi generator de 
căldură (1buc) 495,00 lei. Lici-
tația va avea loc în data de 
04.09.2020 ora 10:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. 
Bihor. Participanții la licitație 
trebuie să consemneze, cel mai 
târziu până la începerea licita-
ției, cel puțin 10% din prețul de 
începere a licitației pentru 
bunurile pentru care licitează 
în contul unic de insolvență al 
debitoarei deschis la Libra 
Internet Bank, cod IBAN 
RO03BREL 
0002001976180100. Vânzarea 
la licitație se va face în mod 
public de către lichidatorul 
judiciar care va oferi bunurile 
spre vânzare prin 3 strigări 
succesive. Bunurile se adjudecă 
celui care, după 3 strigări 
succesive, făcute la intervale de 
timp care să permită opțiuni şi 
supralicitări, oferă prețul cel 
mai mare, iar atunci când 
există un singur concurent, 
acesta a oferit prețul de înce-
pere a licitației. Informații 
suplimentare se pot obține de 
la lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail : 
office@plginsolv.ro.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ Anunţă Organizarea lici-
tației publice pentru vânzarea 
bunurilor imobile - teren propri-
etatea privată a Municipiului 
Piatra-Neamț 1. Informaţii gene-
rale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Municipiului Piatra-
Neamț, strada Ştefan cel Mare 
nr.6-8, Piatra-Neamț, județul 
Neamț, telefon: 0233218991, fax: 
0233 215374, e-mail: infopn@
primariapn.ro, primariapn@
yahoo.com, C.U.I.: 2612790. 2. 
Informaţii generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: licitație 
publică în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ cu 
modificările şi completările ulte-
rioare şi ale Hotărârii Consiliului 
Local al municipiului Piatra-
Neamț nr. 171 din 25.06.2020 în 
vederea vânzării terenului în 
suprafață de 192 mp. identificat 
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cu NC 58686, situat în Piatra-
Neamț, str. Petru Movilă nr.fn. 3. 
Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: în urma unei cereri 
scrise a persoanei interesate, 
adresată Direcției Patrimoniu a 
Municipiului Piatra-Neamț, 
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 6-8, transmisă cu cel 
puțin 4 zile înaintea licitației. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
autorității contractante, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Direcția Patrimoniu a Munici-
piului Piatra-Neamț, cu sediul în 
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 6-8, telefon 0233218991 
- interior 207, fax 0233215375, 
adresa de e-mail puiu.fecic@
primariapn.ro. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţi-

nerea acestui exemplar : costul 
documentației este de 100 lei şi se 
poate achita direct la casieria 
Municipiului Piatra-Neamț, sau 
prin ordin de plată în contul 
Municipiului Piatra-Neamț 
RO82TREZ 4915006XXX000150, 
deschis la Trezoreria municipiului 
Piatra-Neamț. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 21 
septembrie 2020, ora 16:30. 4. 
Informaţii privind ofertele: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 24 septembrie 2020, ora 
16:30. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Municipiul 
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 6-8, Direcția Patri-
moniu. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: două exemplare- 
original şi copie. 5. Data şi locul 
la care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
25 septembrie 2020, ora 12:00, la 
sediul Municipiului Piatra-
Neamț, strada Ștefan cel Mare 

nr.6-8, județul Neamț. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de contencios 
administrativ a Tribunalului 
Neamț, municipiul Piatra-Neamț, 
c o d  6 1 0 0 1 2 ,  t e l e f o n / f a x 
0233232363,e-mail: tr-neamț@
just.ro. 

l Municipiul Iaşi, CF4541580, 
prin Direcția Fond Locativ, 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
22.09.2020, ora 13:00, la sediul 
din Bulevardul Ștefan cel Mare 
şi Sfânt, nr.11, licitație publică 
pentru închirierea apartamen-
tului nr. 9, situat în Iaşi, şos. 
Nicolina, nr. 107, bl.1004, 
tronson II, etaj 3, identificat cu 
număr cadastral 18435, înscris 
în Cartea Funciară număr 
67496 a Municipiului Iaşi. 
Documentația de atribuire se 
va obține de către persoanele 

interesate pe suport hârtie de la 
sediul Direcției Fond Locativ 
din Iaşi, şos.Națională, nr. 43, 
în baza unei solicitări depuse la 
Registratură şi  achitarea 
contravalorii caietului de 
sarcini în cuantum de 50Lei. 
Persoanele interesate pot soli-
cita clarificări până la data de 
14.09.2020. Ofertele de partici-
pare la licitație se depun până 
la data de 21.09.2020, ora 13:00, 
la sediul Direcției Fond Locativ 
din Iaşi, şos. Națională, nr. 43. 
Instanța competentă în soluțio-
narea eventualelor contestații 
este Tribunalul Iaşi -Secția 
Contencios Administrativ 
Fiscal din Iaşi, str. Elena 
Doamna, nr. 1A, cod poştal 
700398, telefon 0232/260.600, 
email:  tr-iasi-pgref@just.ro. 
Contestațiile pot fi depuse în 
termen de 15 zile de la data 
şedinței publice de deschidere a 
ofertelor.  Anunțul a fost 
transmis spre publicare în data 
de 28.08.2020. Relații supli-

mentare se obțin la telefon 
0232/264.246 interior 125, 
persoană de contact Carmen 
Molnar.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf, seria 
CHUJ nr. 000, aparţinând d-lui 
Ivan Gheorghe, domiciliat în 
sat Condeeşti, com. Bărcăneşti, 
judeţul Ialomiţa. Se declară nul.

l Metfill Web Com SRL, cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, str. 
Hrisovului, nr. 2-4, parter, cam. 
1, bl. 2, apt. 88, J40/17010/2019 
şi CUI 42013332, declară pier-
dute şi nule următoarele docu-
m e n t e :  - C e r t i f i c a t u l  d e 
înreg i s t rare  Ser ia  B  nr. 
3976518/12.12.2019; -Certificat 
Constatator privind activitățile 
la sediu eliberat la data de 
12.12.2019; -Certificat Consta-
tator privind activitățile ce se 
desfăşoară în afara sediului, 
eliberat la data de 12.12.2019.


