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OFERTE SERVICIU
l Angajam Menajera zona
Pipera -Tunari. Relatii la telefon
0786.031.069.
l SC Andoser Europa SRL,
având CUI:34600930, cu sediul în
Sat Ulmi, Comuna Ulmi, Strada
Principală, Nr.396, Județ Giurgiu,
angajează: Muncitor necalificat în
agricultură, cod COR 921302- 2
posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de
05.01.2021, ora 08:00, la sediul
societății.
l În conformitate cu prevederile
HG nr.286/2011 actualizată, coroborat cu prevederile art.II din
Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.55/2020, Primăria comunei
Bunești, județul Brașov, organizează la sediul din Bunești, nr.119,
jud.Brașov, concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post vacant
de natură contractuală în cadrul
Compartimentului Registratură,
arhivă, secretariat, de consilier,
nivel studii S, gradul IA. Condiţii
specifice: Condiţii specifice: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă:
domeniul fundamental: administrație publică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției contractuale de minimum
6 ani, 6 luni, dovedită prin carnet
de muncă și/sau adeverință privind
vechimea în muncă și în specialitatea studiilor. Concursul se va
desfăşura în 3 etape succesive la
sediul din Bunești, nr.119, jud.
Brașov: selecţia dosarelor de
înscriere: 19.01.2021-20.01.2021;
proba scrisă: 26.01.2021, ora 11:00;
interviul: în termen de maximum 4
zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. În vederea participării la concurs candidaţii depun
dosarul de concurs până în data de
18.01.2021, ora 16:00, la sediul
Primăriei comunei Bunești, județul
Brașov, la secretarul comisiei de
concurs, doamna Stoian Steliana-Corina, tel.0268.248.710, e-mail:
primariabunesti@gmail.com
l Anunț De Concurs Pentru
Ocuparea Unei Funcții Contractuale Vacante. Comuna Mintiu
Gherlii, județul Cluj, organizează

concurs pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a unei
funcții contractuale vacante 1.
Denumirea postului și compartimentul : șofer II (buldoexcavatorist)- Serviciul Public Local de
Gospodărire Comunală 2.Nivelul
studiilor : studii generale sau
medii 3.Vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării
postului: nu se solicită 4. Data, ora
și locul desfășurării concursului: proba scrisă : 26 ianuarie 2021,
ora 10:00 - interviul : data și ora
susținerii interviului se va afișa
odată cu rezultatele de la proba
scrisă -concursul se va desfășura
în sala de ședințe a Primăriei
comunei Mintiu Gherlii (Loc.
Mintiu Gherlii, nr. 184) 5. Data
limită pană la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs:
18 ianuarie 2021 6. Datele de
contact ale persoanei care asigură
secretariatul comisiei de concurs:
-Miclea Ioana Ștefania- secretar
general al UAT Mintiu Gherlii ;
Primăria comunei Mintiu Gherlii,
tel.0264-241767.
l Primăria Comunei Lăpuşnicu
Mare organizează, la sediu, în zilele
de 26 şi 27.01.2021, concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale de
execuţie, vacante -guard. Condiţiile
de participare la concurs: -Perioda
de depunere a dosarelor de concurs
este 04.01.2021-17.01.2021, la
sediul Comunei Lăpușnicu Mare,
nr.133, judeţul Caraș-Severin;
-Pentru funcţia contractuală de
execuţie vacantă de Guard -fără
vechime în muncă şi vârsta minimă
18 ani, studii gimnaziale/liceale.
Probele stabilite pentru concurs
sunt: -probă scrisă și interviu. Data,
ora şi locul organizării concursului:
Proba scrisă va fi susţinută în data
de 26.01.2021, ora 10:00, respectiv,
interviul în data de 27.01.2021, ora
10:00, la sediul Comunei Lăpuşnicu Mare. Persoană de contact
pentru primirea dosarelor de
concurs este dl.Cioroaba Stelian,
secretar al Comunei Lăpușnicu
Mare, adresa de corespondență este:
loc.Lăpușnicu Mare, nr.133, jud.
Caraș-Severin, tel. 0255/244.005,
fax 0255.244.005, mail primarialapusnicumare@yahoo.com. Bibliografia şi condiţiile de participare la
concurs, informaţiile privind actele
necesare înscrierii la concurs şi alte
relaţii suplimentare se pot obţine de
la Secretariatul Comunei Lăpușnicu Mare.
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CITAȚII
l Se citează pârâta Giubelan
Georgeta în data de 19.01.2021,
ora 10:00, la Judecătoria Reşiţa,
în dosar nr.2783/290/2020, în
contradictoriu cu Giubelan Ion,
pentru divorţ.
l Se citează pârâtul Iordache
Rocco în data de 19.01.2021, ora
09:00, la Judecătoria Reşiţa, în
proces cu Iordache Romeo pentru
succesiune.
l Numitul Cecaj Xhulio, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Sat
Șelimbăr, Str.Tudor Vladimirescu,
Nr.22, et.1, ap.3, județul Sibiu,
este citat la Judecătoria Sibiu pe
data de Miercuri, 20.01.2021, ora
12:00, sala A, complet C4 civil, în
calitate de pârât, dosarul civ.
nr.6713/306/2020, în procesul de
divorț cu reclamanta Popa Stela.
l Laborde Liana Isabela este
citată pentru 22.01.2021, ora
11:00, în dosarul 11920 la
Completul 19 la Judecătoria
Craiova, în contradictoriu cu
Popescu Marian.

DIVERSE
l SC Salub Prest ECO SRL cu
sediul principal în localitatea Arad
str. Ceaikovski , nr. 13 , telefon nr.
0771561760 , liderul Asociației
formată din SC Salub Prest Eco
SRL & Consult Soc Centrum SRL
doreşte să obţină autorizaţie de
mediu pentru punct de lucru din
localitatea Mocrea, FN(stația de
sortare) unde se desfăşoară activităţile (denumirea activităţii, cod
CAEN), Cod CAEN 3811 (rev.2)
– colectarea deșeurilor nepericuloase pentru județul Arad zona 3.
Avînd ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:
Gararea autoutilitarelor utilizate
pentru colectarea și transportul

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

deșeurilor din zona 3 a județului
Arad. Măsurile de protecţie a
factorilor de mediu*: Apă: platformă betonată dotată cu separator de hidrocarburi Aer: nu este
cazul; Sol: platformă betonată
dotată cu separator de hidrocarburi; Gestine deşeuri: reciclare în
unitate; Substanţe periculoase: nu
este cazul. Observaţiile publicului
formulate în scris/informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Arad, Splaiul
Mureş, FN, telefon 0257280331;
0257280996 în timp de zece zile
lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ. NOTĂ: măsurile de protecţie a factorilor de
mediu se completează de titular
Apă: exemplu – decantoare, separatoare de grăsimi, separatoare de
produse petroliere Aer: exemplu filtre, ventilatoare, coşuri de fum
Sol: exemplu -platforme betonate
Gestiune deşeuri: exemplu pubele, reciclare în unitate, valorificare prin terţi Substanţe
periculoase: exemplu - magazie cu
pardoseală betonată, spaţiu securizat.
l SC Salub Prest Eco SRL cu
sediul principal în localitatea
ARAD str. Ceaikovski , nr. 13 ,
telefon nr. 0771561760 , liderul
Asociației formată din SC Salub
Prest Eco SRL & Consult Soc
Centrum SRL doreşte să obţină
autorizaţie de mediu pentru punct
de lucru din localitatea Mocrea,
FN(stația de sortare) unde se
desfăşoară activităţile (denumirea
activităţii, cod CAEN). Cod
CAEN 3811 (rev.2) - colectarea
deșeurilor nepericuloase pentru
județul Arad zona 4. Avînd ca
principale faze ale procesului
tehnologic următoarele: Gararea
autoutilitarelor utilizate pentru
colectarea și transportul deșeurilor

GATA!
Simplu, nu?

din zona 4 a județului Arad. Măsurile de protecţie a factorilor de
mediu*: Apă: platformă betonată
dotată cu separator de hidrocarburi; Aer: nu este cazul; Sol: platformă betonată dotată cu
separator de hidrocarburi; Gestine
deşeuri: reciclare în unitate;
Substanţe periculoase: nu este
cazul. Observaţiile publicului
formulate în scris/informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN,
telefon 0257280331; 0257280996 în
timp de zece zile lucrătoare de la
data publicării prezentului anunţ.
*Notă: măsurile de protecţie a
factorilor de mediu se completează
de titular. Apă: exemplu - decantoare, separatoare de grăsimi,
separatoare de produse petroliere.
Aer: exemplu - filtre, ventilatoare,
coşuri de fum Sol: exemplu -platforme betonate. Gestiune deşeuri:
exemplu - pubele, reciclare în
unitate, valorificare prin terţi.
Substanţe periculoase: exemplu magazie cu pardoseală betonată,
spaţiu securizat.
l SC Salub Prest Eco SRL cu
sediul principal în localitatea
Arad str. Ceaikovski , nr. 13 ,
telefon nr. 0771561760 , liderul
Asociației formată din SC Salub
Prest Eco SRL & Consult Soc
Centrum SRL doreşte să obţină
autorizaţie de mediu pentru punct
de lucru Stația de sortare din
localitatea Mocrea, FN unde se
desfăşoară activităţile (denumirea
activităţii, cod CAEN). Cod
CAEN 3811 (rev.2) - colectarea
deșeurilor nepericuloase . Cod
CAEN 3832 (rev.2)- recuperarea
materialelor reciclabile sortate.
Cod CAEN 4677(ev.2) - Comerț
cu ridicata a deșeurilor și resturilor. Avînd ca principale faze ale
procesului tehnologic următoa-
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rele: Depozitarea deșeurilor colectate selectiv de populație, sortarea
acestora și comercializarea deșeurilor reciclabile iar reziduurile
transportate la depozitul ecologic
al județului Arad. Măsurile de
protecţie a factorilor de mediu*:
Apă: platformă betonată dotată
cu separator de hidrocarburi; Aer:
nu este cazul; Sol: platformă betonată dotată cu separator de hidrocarburi; Gestine deşeuri: reciclare
în unitate; Substanţe periculoase:
nu este cazul. Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului se depun/pot fi
consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Arad,
Splaiul Mureş, FN, telefon
0257280331; 0257280996 în timp
de zece zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunţ.
*Notă: măsurile de protecţie a
factorilor de mediu se completează de titular. Apă: exemplu decantoare, separatoare de
grăsimi, separatoare de produse
petroliere. Aer: exemplu - filtre,
ventilatoare, coşuri de fum; Sol:
exemplu -platforme betonate;
Gestiune deşeuri: exemplu -

pubele, reciclare în unitate, valorificare prin terţi; Substanţe
periculoase: exemplu - magazie cu
pardoseală betonată, spaţiu securizat.
l SC Transdata SA anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Desfiintare Constructii Extinse”,
propus a fi amplasat in municipiul
Arad, str. Liviu Rebreanu, nr. 95,
identificat prin CF nr. 304822-

Arad, judetul Arad. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Arad din
municipiul Arad, str. Spaiul
Mures, FN, jud. Arad in zilele de
luni - vineri, intre orele 09:00-14:00
si la sediul titularului in municipiul Arad, str. Liviu Rebreanu, nr.
95, identificat prin CF nr. 304822Arad, judetul Arad. Observatii
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Arad din Arad, str.
Muresului, FN, jud. Arad.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., intenționează să încheie un contract de
achiziție publică pentru
Lucrări de proiectare, realizare, achiziție și montare de
butaforii pentru proiectul
„Amenajare parc tematic” în
Parcul Pantelimon. „Documentația de atribuire” se poate
solicita la adresa de email:
achizitii@as3-strazi.ro sau la

DECESE

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
adresa din Șoseaua Gării
Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor este 13.01.2021, ora 12:00.

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator
în afara sediilor nr. 18650/
27.09.2018, înființare PFA pe
numele Oprea A. Alexe, Jud.
Ialomița. Îl declar nul.

