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OFERTE SERVICIU
l Roșulescu Andrei anga-
jează guvernantă în Pitești. 
CV-uri la: rosulescuandrei@
gmail.com până la 08.09.2020.

l Institutul de Cercetare 
Dezvoltare pentru Creșterea 
B o v i n e l o r  B a l o t e ș t i 
(I.C.D.C.B. Balotești) cu 
sediul în localitatea Balotești, 
șoseaua București-Ploiești 
km.21, jud. Ilfov, anunță 
scoaterea la concurs a urmă-
toarelor posturi contractuale 
vacante: Economist- 1 post; 
Tractorist- 1 post; Inginer 
Zootehnist- 1 post; Inginer 
Agronom- 1 post;  Medic 
Vetrerinar- 1 post; Muncitor 
Necalificat- 3 posturi. Dosa-
rele de înscriere se depun la 
sediul I.C.D.C.B. Balotești. 
Condiţiile de participare și 
alte informaţii suplimentare 
se  pot  obţ ine  la  sed iu l 
I.C.D.C.B. Balotești, telefon 
021-350.1026 sau pagina web 
www.icdcb.ro.

l Casa Corpului Didactic 
Dâmbovița, scoate la concurs 
10 posturi experți formatori, 
î n  c a d r u l  P r o i e c t u l u i 
INO-PRO - INOvaț i e  ș i 
PROgres pentru o educație 
școlară de calitate și inclu-
zivă, în județul Dâmbovița, 
ID 104753. Informații supli-
mentare pe pagina web www.
ccd-dambovita.ro și la sediul 
CCD Dâmbovița -str. Calea 
Domnească, nr. 127, Târgo-
viște, Dâmbovița.

l  Inst i tutul  de  Chimie 
Macromoleculară „Petru 
Poni” Iași al  Academiei 
Române, cu sediul în Iași, 
Aleea Gr. Ghica Vodă, nr. 41 
A, județul Iași, organizează 
concurs pentru ocuparea 
func ţ i i l o r  con t rac tua l e 
vacante cu normă întreagă, 
pe durată nedeterminată, de: 
-Muncitor calificat I -Speciali-
zarea Casier (cod COR: 
523003), în cadrul Comparti-
mentului financiar-contabil; 
- M u n c i t o r  c a l i f i c a t  I 
-Strungar Universal (cod 
COR: 722413), în cadrul 

Atelierului de întreținere și 
reparații  al Institutului. 
Documente obligatorii pentru 
constituirea dosarului de 
concurs sunt cele prevăzute 
de H.G.nr.286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului 
cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a 
u n u i  p o s t  v a c a n t  s a u 
temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale. 
Condiţii specifice postului: 
-studii medii cu diplomă de 
bacalaureat sau cursuri de 
calificare în specialitatea 
postului; -apt din punct de 
vedere f iz ic  ș i  medical ; 
-vechime în muncă -minimum 
12 ani; -scrisoare de recoman-
dare de la ultimul loc de 
muncă; -aptitudini/deprin-
deri: abilităţi de comunicare 
și muncă în echipă, capacitate 
de analiză și sinteză, gândire 
logică, seriozitate și corectitu-
dine, profil moral corespun-
zător funcţiei ,  conduită 
profesională corespunzătoare. 
Concursul se va desfășura la 
sediul instituţiei ,  astfel: 
-29.09.2020, ora 11:00 -susţi-
n e r e a  p r o b e i  s c r i s e ; 
-02.10.2020, ora 11:00 -susţi-
n e r e a  p r o b e i  i n t e r v i u ; 
- 0 6 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  o r a  1 6 : 0 0 
-afișarea rezultatelor finale 
ale concursului. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească 
condiţiile din art.3 al Regula-
mentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contrac-
t u a l e ,  a p r o b a t  p r i n 
H.G.nr.286/2011 modificată și 
c o m p l e t a t ă  p r i n 
H.G.1027/2014. Anunţul 
cuprinzând condiţiile gene-
rale și specifice, calendarul 
concursului, tematica și bibli-
ografia sunt afișate la sediul 
Institutului, pe website www.
icmpp.ro și transmise spre 
publicare către portalul 
posturi.gov.ro. Dosarele de 
concurs se depun la la sediul 
Institutului, Biroul Resurse 
Umane în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea în 
Monitorul Oficial. Relaţii 

suplimentare se pot obţine la 
Biroul Resurse Umane, sediul 
Institutului de Chimie Macro-
moleculară „Petru Poni” din 
Iași, telefon 0332/880.050, 
interior 209, email: enciu.
diana@icmpp.ro

l Anunt pentru selectia si 
recrutarea a cinci membri 
executivi in Consiliul de 
A d m i n i s t r a t i e  p e n t r u 
Compania de Investitii si 
Dezvoltare in Sanatate si 
Domenii de Interes Public-
Privat  Sector  1  S.A.  In 
c o n f o r m i t a t e  c u  O U G 
109/2011 privind Guvernata 
corporativa a intreprinderilor 
publice, completata cu Legea 
111/2016,  Compania de 
Investitii si Dezvoltare in 
Sanatate  s i  Domenii  de 
Interes Public-Privat Sector 1 
S.A. a selectat SC Alira 
Recruitment SRL pentru a-i 
oferi asistenta in procesul de 
selectie pentru ocuparea a 
cinci posturi de Membri 
Executivi .  Compania de 

Investitii si Dezvoltare in 
Sanatate  s i  Domenii  de 
Interes Public-Privat Sector 1 
S.A a fost  infi intata ca 
urmare a Hotararii nr. 293 din 
data de 18.10.2018 a Consi-
liului Local al Sectorului 1 
Bucuresti .  Compania de 
Investitii si Dezvoltare in 

Sanatate  s i  Domenii  de 
Interes Public-Privat Sector 1 
S.A este persoana juridica 
romana, avand forma juridica 
de societate pe actiuni si isi 
desfasoara activitatea in 
conformitate cu legislatia 
romana si cu actul constitutiv 
al  societat i i  aprobat  de 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
SC SIM AGRO BRAND SRL- în faliment, en faillite, in bankruptcy, cu sediul social în Sat. Mocira, com. Recea, 
str. Mihai Viteazu,  nr. 27, jud. Maramureş, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J24/638/2011 CUI: 
RO 28814149prin lichidatorul judiciar REOINSOLV IPURL, desemnat de Tribunalul Maramureș în Dosar nr. 
1860/100/2014 , vinde la licitație publică următoarele bunuri din averea debitoarei:

Nr crt Mijloc transport Nr. inmatr. An fabricație Valoarea de piață euro
1 Autotractor MAN 18463FLS/TG460A MM 14 FMS 2004 5.700

2 Semiremorca VAN ECK DT 31 MM 20 FMS 2000 4.520
3 Autoutilitara PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI MM 21 FMS 2001 1.800
4 Autotractor MAN 18430 4X2BLS MM 09 FMS 2006 4.900
5 Autotractor Scania I 24 L400 MM 50 FMS 1998 4.400
6 Remorcă  Rema SCHUH/02S MM 35 FMS 2001 1.620
7 Autoutilitară MAN 14,192 MM 25 FMS 1997 990
8 Autoutilitara VOLKSWAGEN LT 46 MM 37 FMS 2004 4.130

Și Proprietate imobiliară: teren intravilan în suprafață de 2.040 mp și depozit cu birouri în Sc=149 mp 
și hală în Sc=686 mp, situate în loc. Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 53, jud. Maramureș Identificat în CF: CF 
100817 Baia Mare, nr. cadastral 100817, 100817-C2 evaluare la prețul de 177.150 euro.

-  Pretul de pornire la licitație este 100% din prețul de evaluare;

- Participanții la licitație vor achita, in contul de lichidare al debitoarei, pana in ziua licitatiei, o 
garantie de 10% din pretul de pornire al licitației;

- Dacă un eventual adjudecatar nu plătește în termen de 30 de zile diferența de preț, pierde avansul 
plătit, urmând a se organiza o nouă licitație. Pasul de licitație este de 5% din prețul de porire la 
licitație.

- Lista cu bunurile și prețul de vânzare poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar.

Licitația va avea loc în data de  14.09.2020, ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar  din Baia Mare, 
str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud. Maramureș.

Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0745503123/ 0749803941.

Citaþie: NELEPCU MARIUS CÃTÃLIN, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, Theodor Aman, nr. 1, 
bl. Casa Albã, sc. B, ap. 5, jud. Dolj, este chemat la 
Judecãtoria Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet 
Civil 35, în ziua de 08.10.2020, ora 11:00, în calitate 
de chemat în garanþie, în proces cu Municipiul Craiova 
prin Primar în calitate de pârât pentru fond - pretenþii, 
ce face obiectul dosarului nr. 16957/215/2018.
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Adunarea Generala a Actio-
narilor. Societatea desfasoara 
in principal activitati in 
d o m e n i u l  l u c a r i l o r  d e 
constructii a cladirilor rezi-
dentiale si nerezidentiale – 
cod CAEN 4120. Criterii de 
calificare: 1. Studii universi-
tare; 2. Experienta de minim 
3 ani in activitatea de mana-
gement a unor societati 
comerc ia le  pr ivate  sau 
publice; 3. Cunostinte cu 
privire la bune practici de 
guvernanta corporativa; 4. 
Abilitati de management; 5. 
Bune competente interperso-
nale (abilitati de comunicare, 
organizare, negociere, lucru 
in echipa); Criterii  care 
cons t i tu i e  avanta j e :  1 . 
Cunoasterea unei limbi de 
circulatie internationala; 2. 
Cunoasterea legislatiei socie-
tatilor comerciale si a ordo-
nantei privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor 
publice; 3. Experienta in 
domeniul economic, in dome-
niul de activitate al societatii 
si in pozitii de membru in 
consiliu de administrare la 
societati pe actiuni; Proce-
dura de evaluare/selectie 
cuprinde 3 etape: 1. Selectia 
CV-urilor 2. Interviurile cu 
consultantul extern – AliRa 
Recruitment SRL 3. Interviu-
rile finale cu reprezentantii 
actionarilor Companiei de 
Investitii si Dezvoltare in 
Sanatate si  Domenii  de 
Interes Public-Privat Sector 1 
S.A. Depunerea candidaturii: 
CV-urile candidatilor vor fi 
trimise, numai in format elec-
tronic, pe adresele de e-mail 
alina.dobra@alirajobs.ro 
sau  ramona.lapadatescu@
alirajobs.ro pana cel tarziu in 
data de 3 octombrie 2020. Nu 
se trimit alte documente in 
afara CV-ului (diplome, reco-
mandari etc.); acestea vor fi 
trimise ulterior, la cerere. 
Toate aplicatiile primesc 
confirmare de primire cu 
„reply” catre adresa de la 
care au fost trimise, raspuns 
trimis de catre un consultant 
al Alira Recruitment. Candi-
datii care nu sunt invitati la 
interviu in cel mult 10 zile de 
la confirmarea primirii apli-

catiei  vor fi  considerati 
respinsi, fara a fi nevoie de 
alta informare. Numai candi-
datii selectati de catre firma 
de recrutare in urma intervi-
urilor (vor fi instiintati indivi-
dual) vor depune urmatoarele 
documente necesare pentru 
inregistrarea candidaturii, pe 
suport hartie, in plic inchis si 
s i g i l a t ,  p e  c a r e  s e  v a 
mentiona: „Procedura de 
selectie pentru completarea 
postului de membru al Consi-
liului de Administratie al 
Companiei de Investitii si 
Dezvoltare in Sanatate si 
Domenii de Interes Public-
Privat Sector 1 S.A - Nume si 
Prenume Candidat” ,  la 
adresa de corespondenta S.C. 
Alira Recruitment SRL., str. 
Jiului nr. 2A, sector 1 Bucu-
resti: • Curriculum Vitae in 
limbnea romana • Doua scri-
sori de recomandare, care sa 
contina numele si datele de 
contact ale persoanelor care 
ofera referintele; • Copie a 
actului de identitate • Copii 
ale actelor de studii; • Cazier 
Judiciar; • Declaratie pe 
propria raspundere din care 
sa rezulte ca in perioada in 
care a ocupat o functie de 
administrare/ management in 
cadrul unei regii sau societati 
comerciale, aceasta a inregis-
trat  profit  cel  putin pe 
parcursul unui exercitiu 
financiar; • Declaratie pe 
propria raspundere data in 
conformitate cu prevederile 
art.33 din OUG 109/2011 
privind guvernanta corpora-
tive a intreprinderilor publice 
si ale art. 292 din Codul 
Penal privind falsul in decla-
ratii; • Declaratie pe propria 
raspundere privind statutul 
de functionar public sau alta 
categorie de personal din 
cadrul autoritatii publice 
tutelare ori din cadrul altor 
autoritat i  sau inst i tut i i 
p u b l i c e ,  a s a  c u m  e s t e 
prevazut la art. 28 din OUG 
109/2011; • Declaratie pe 
propria raspundere privind 
starea de compatibilitate a 
candidatilor in conformitate 
cu prevederile legii 161/2003 
privind unele masuri pentru 
asigurarea transparentei in 

exercitarea demnitatilor 
publice, a functiilor publice si 
in mediul de afaceri, preve-
nirea si sanctionarea corup-
t i e i  cu  mod i f i car i l e  s i 
completarile urmatoare. 
Reprezentantii Actionarilor 
Companiei de Investitii si 
Dezvoltare in Sanatate si 
Domenii de Interes Public-
Privat Sector 1 S.A vor lua 
decizia finala in ceea ce 
priveste stabilirea candida-
tilor finali. Prin transmiterea 
aplicatiei, candidatii isi dau 
acordul implicit ca datele lor 
personale sa fie procesate in 
scopul procedurii de recru-
tare si selectie. Compania de 
Investitii si Dezvoltare in 
Sanatate si  Domenii  de 
Interes Public-Privat Sector 1 
S.A isi rezerva dreptul de a 
intervieva numai candidatii 
selectati.

CITAȚII
l Se citează pârâtul Paica 
Achim (unul şi acelaşi cu 
Peica Achim), cu ultimul 
domiciliu cunoscut în loc. 
Tirnova, nr. 244, jud. Caraş- 
Severin la Judecătoria Reşiţa 
în dosar nr. 665/290/2020 la 
termenul din 22.09.2020 
pentru declararea judecăto-
rească a morţii.

l Citație emisă la data de 
03 .09.2020.  Succes ib i l i i 
defunctei Buda-Andreica 
Letiţia-Graţiana, decedată la 
data  de  06 .06 .2020 ,  cu 
ultimul domiciliu în sat 
Bonţeşti, nr. 237, jud.Arad, 
sunt invitaţi să se prezinte în 
data de 06.10.2020, ora 11:00, 
la sediul Biroului Notarial 
Individual Rusu Andreea din 
localitatea Gurahonţ, Strada 
Avram Iancu, nr. 29-32, 
judeţul Arad. Pentru a parti-
cipa la dezbaterea procedurii 
succesorale, a defunctei mai 
sus indicate.

l Citație emisă la data de 
28.08.2020. Pârâta Costă-
chescu Mihaela, cu ultimul 
d o m i c i l i u  c u n o s c u t  î n 
România,  în Timişoara, 
Bd.M.Eminescu, nr. 20A, et. 
2 ,  ap.  10,  jud.Timiş,  în 

prezent cu domiciliul necu-
noscut, este chemată la Jude-
cătoria Timişoara, cu sediul 
în Timişoara, str.Piața Țepeş 
Vodă, nr.2/A, în dosarul 
nr.8512/325/2020, pentru 
termenul de judecată din 
data de 04.11.2020, ora 09:30, 
sala 332, Completul 8, în 
p r o c e s  c u  r e c l a m a n t u l 
Esmaeili Manochehr, pentru 
divorț.

l Eventualii moştenitori ai 
d e f u n c t u l u i  I r i m e s c u 
Ghiorghe ,  cod numeric 
personal 1280416400136, 
decedat la data de 11.04.2020, 
cu ultimul domiciliu în Bucu-
reşti ,  Bd.Chişinău, nr.8, 
bl.M2, SC.C, etaj 3, aparta-
ment 96,  sector 2,  sunt 
chemați la Societatea Profesi-
onală Notarială Bucur şi 
Asociații, cu sediul în Bucu-
reşti, Bd. Chişinău, nr. 15, Bl. 
A4, scara 2, parter, ap.46, 
s e c t o r  2 ,  î n  d a t a  d e 
24.09.2020, ora 11:00, pentru 
a participa la dezbaterea 
procedurii succesorale. În caz 
de neprezentare la termen, 
dezbaterile vor avea loc în 
l ipsă  ş i  s e  va  proceda 
conform legii.

SOMAȚII
l Somatie: Avand in vedere 
actiunea civila formulata de 
catre petenta Cârcioban 
Mărioara, cu domiciliul in 
Timisoara, str. Stelelor, nr. 2, 
scara B, ap. 6, judetul Timis, 
având ca obiect uzucapiune, 
inregistrata pe rolul Judeca-
toriei Deta sub dosar nr. 
2846/220/2019, prin care a 
solicitat constatarea drep-
tului de proprietate prin 
uzucapiune, asupra imobi-
lului înscris în CF nr. 400908 
J e b e l  ( p r o v e n i t a  d i n 
conversia pe hartie a CF 
1518), cu nr. topografic 505, 
constand in teren în supra-
față de 1259 mp, imobil situat 
în comuna Jebel, nr. 898, 
judetul Timiş, aflat in propri-
etatea tabulara a numitei 
Dina Ana, decedată la data 
de 15.01.1965, cu ultim domi-
ciliu în Jebel, nr. 492, judetul 
Timiş, si asupra imobilului 

înscris în CF nr. 400905 Jebel 
(provenita din conversia pe 
hartie a CF 2511), cu nr. 
topografic 506/a, constand in 
teren în suprafață de 1259 
mp, imobil situat în comuna 
Jebel, judetul Timiş, aflat in 
proprietatea tabulara a numi-
telor Dina Ana, decedată la 
data de 15.01.1965, cu ultim 
domiciliu în Jebel, nr. 492, 
judetul Timiş, si Blidariu 
Ruja, decedată la data de 
09.09.1975, cu ultim domi-
ciliu în Jebel, nr. 820, judetul 
Timiş. SOMAM pe toti cei 
interesat i  sa  formuleze 
OPOZITIE la  prezenta 
actiune, in termen de 1 luna 
de la data plublicarii acestui 
anunt, care se vor comunica 
in scris, la aceasta instanta, 
urmand a  se  ment iona 
numarul de dosar indicat mai 
sus. In cazul in care nu se va 
formula opozitie in termen de 
1 (unu) luna de la data 
ultimei plublicatii, instanta 
va solutiona cererea.

l  Prezenta somație este 
emisă în temeiul art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938 
astfel cum s-a dispus prin 
rezoluția judecătorească din 
data de 1 septembrie 2020, cu 
privire la cererea înregistrată 
pe rolul Judecătoriei Ineu din 
data de 11.08.2020 în dosar 
nr. 1482/246/2020 formulată 
de reclamantul Cătană Ioan 
cu domiciliul în oraşul Ineu, 
str. Mureşului, nr. 4, bl. 39, sc. 
2, et 1, ap. 7, jud. Arad, în 
contradictoriu cu pârâții 
Pantea Szimion şi Pantea 
Ilona, ambii cu domiciliul 
necunoscut, având ca uzuca-
piune, cu termen de judecată 
la data de 21 octombrie 2020. 
Reclamantul susține că a 
folosit imobilul înscris în CF 
nr. 303252 Ineu provenit din 
conversia pe hârtie a CF nr. 
643 Mocrea cu nr.  Top. 
367,368 compus din casa cu 
numărul administrativ 195 şi 
teren în suprafață de 1.260 
mp, cotă asupra căruia figu-
rează înscris ca proprietar 
tabular Pantea Szimion min. 
în cotă de ½ părți sub B1 şi 
Pantea Ilona min. În cotă de 
½ părț i  sub B2 din CF 
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sus-menționat. Petentul a 
so l ic i tat  să  se  d ispună 
înscrierea dreptului său de 
p r o p r i e t a t e ,  î n  c a r t e a 
funciară, asupra imobilului 
menționat. De asemenea 
susține că folosește imobilul 
sus-menționat pe titlul de 
uzucapiune prin joncțiunea 
posesiei cu posesia părinților 
și  bunicilor săi,  în mod 
pașnic, public, continuu și 
sub nume de proprietar, fără 
ca alte persoane să facă acte 
de deposedare sau tulburare, 
de peste 20 de ani de la 
moartea  propr ie tarulu i 
tabular. Toți cei interesați au 
posibilitatea să depună De 
Îndată opoziție la Judecă-
toria Ineu, întrucât în caz 
contrar în termen de o lună 
de la ultima afișare sau publi-
care se va proceda la anali-
zarea cererii petentului cu 
privire la constatarea drep-
tului său de proprietate. 

DIVERSE
l  Comunicat: Informăm 
investitorii și acţionarii socie-
tăţii Romaero S.A. că, în 
conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr.5/2018 
art.125 (2) Raportul financiar 
a n u a l  p e n t r u  2 0 1 9  a l 
Romaero S.A. a fost transmis 
către A.S.F și BVB-Piaţa 
AeRO. Acest raport poate fi 
consultat la cerere la sediul 
societăţii din Bd. Ficusului, 
nr. 44, București, România, 
pe website-ul societatii www.
romaero.com sau la adresa 
www.bvb.ro la s imbolul 
RORX. Informaţii suplimen-
tare la telefon 021 599 41 04.

l Unitatea administrativ-te-
r i tor ia lă  Ghindeni ,  d in 
județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.19, înce-
pând cu data de 14.09.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Ghindeni, 
conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a 
p u b l i c i t ă ț i i  i m o b i l i a r e 
nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectifi-

care  a l e  documente lo r 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul 
A g e n ț i e i  N a ț i o n a l e  d e 
Cadastru ș i  Publ ic i tate 
Imobiliară. Cererile de recti-
ficare depuse prin orice alte 
mijloace de comunicare decât 
cele menționate mai sus, nu 
vor fi luate în considerare.

l Barbu Tudora, titular al 
planului P.U.Z.-”Parcelare 
pentru construire locuinte”, 
in localitatea Berceni-judet 
Ilfov, T22, P53/2/2, anunta 
publicul interest asupra 
depunerii solicitarii de obti-
nerea a Avizului Favorabil al 
CJ.Ilfov. Documentatia a 
fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Jude-
tean Ilfov, cu sediul in Bucu-
resti, sector 6, str.Ernest 
J u v a r a ,  n r .  3 - 5 , 
tel.021.212.56.93. Observatii/
comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consi-
l iului Judetean Ilfov in 
termen de 12 zile calendaris-
tice de la data publicarii 
anuntului.

l Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea Administrativ Teri-
toriala Comuna Crângeni din 
județul Teleorman, anunță 
publicarea documentelor 
tehnice  a le  cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr. 
28 începând cu data de 
14.09.2020 pe o perioada de 
60 de zile, la sediul Primăriei 
Comunei Crângeni, județul 
Teleorman, situate pe str.
Principală, nr.40, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității 
imobiliare republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectifi-
care  a l e  documente lo r 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei și pe site-ul 
A g e n t i e i  N a t i o n a l e  d e 
Cadastru ș i  Publ ic i tate 
Imobiliară.

l  Macadamia Recycling 
SRL, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solici-

tării de obținere a autorizației 
d e  m e d i u  p r i v i n d 
pro iec tu l   „Valor i f i care 
d i v e r s e  c a t e g o r i i  d e 
deșeuri” ce se desfășoară în 
Oraș Dăbuleni, Str. Unirii, nr. 
75, Jud. Dolj. Informațiile 
privind potențialul impact 
asupra mediului  pot  f i 
consultate la sediul APM 
Dolj, Str.Petru Rareș, nr.1, 
zilnic de luni-joi între orele 
08:00-16:30 și vineri între 
orele 08:00-14:00. Observa-
țiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Dolj 
până la data 22.09.2020.

l Engie Romania SA anunţă 
publicul interesat asupra 
depuneri i  so l ic i tăr i i  de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Reabilitare 
rețea distribuție gaze natu-
rale cu conducte și instalații 
de racordare MP din PE100 
SDR11, pe str.Rocada Nord, 
Industriilor, Izvorul Rece, 
Severinului, Mihai Eminescu, 
D.E.70, 1 Șimnic și Tudor 
Arghezi, Mun.Craiova, jud. 
Dolj” propus a fi amplasat în 
Mun.Craiova, Com.Isalnița 
și Com.Șimnicu de Sus, jud.
Dolj. Informaţiile privind 
proiectul  propus pot  f i 
consultate la sediul autori-
tăţi i  competente pentru 
p r o t e c ţ i a  m e d i u l u i 
A.P.M.Dolj, str.Petru Rares, 
nr.1  ș i  la  sediu l  Engie 
Romania SA, b-dul Mară-
sești, nr.4-6, sector 4, Bucu-
rești, în zilele de luni până 
joi, între orele 08:00-16:30 și 
vineri între orele 08:00-14:00. 
Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul auto-
rităţii competente pentru 
protecţia mediului APM 
Dolj, Craiova, str. Petru 
Rares, nr. 1, fax 025.419.035, 
email: office@apmdj.anpm.
ro.

l Subscrisul Cabinet Indivi-
dual de Insolventa Ciulianu 
Elena-Cozmina, reprezentata 
prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in 
calitate de lichidator judiciar 
a l  S TA R  D O M E  S R L 
desemnat prin hotararea 
nr.3089/01.09.2020, pronun-

tata de Tribunalul Bucuresti 
- Secţia a VII-a Civila in 
dosar nr. 11543/3/2020, noti-
ficã deschiderea procedurii 
falimentului prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva 
Star Dome SRL, cu sediul 
social in București, Sectorul 
1, Calea Plevnei,  Nr.90, 
Bl.10F, Sc.1, Et.5, Ap.23, 
CUI  6102654, nr. de ordine 
in  regis trul  comertului 
J40/15774/1994. Persoanele 
fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
impotriva Star Dome SRL, 
vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului Bucu-
resti - Secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 
11543/3/2020, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 
16.10.2020; b) termenul de 
verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comuni-
care a tabelului preliminar de 
c r e a n t e  2 6 . 1 0 . 2 0 2 0 ;  c ) 
termenul pentru intocmirea 
si afisarea tabelului definitiv 
la 22..11.2020; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 02.11.2020, ora 
14:00; e) adunarea generala a 
a s o c i a t i l o r  l a  d a t a  d e 
11.09.2020, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar.

l  I n f o r m a ţ i i  g e n e r a l e 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau 
a d r e s a  d e  e - m a i l  a l e 
persoanei de contact: Autori-
tatea finanțatoare, Comuna 
Cristian, cu sediul în comuna 
Cristian, Piața Libertății, nr. 
1, județul Brașov, cod poștal 
507055, telefon 0268/257.001, 
fax 0268/257.733, e-mail: 
registratura@primariacris-
tian.ro. În temeiul calității 
sale de autoritate contrac-
tantă  acordă  f inanțăr i 
nerambursabile pentru activi-
tăți nonprofit de interes 
general, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes 
general, actualizată, face 
cunoscut Programul anual al 
finanțărilor nerambursabile 
de la bugetul propriu pentru 
activități nonprofit pentru 
domeniile: cultură, educație 
și sport. Primăria Comunei 
Cristian invită persoanele 
fizice și juridice fără scop 
patrimonial, respectiv asocia-
ţiile și fundaţiile constituite 
conform legii care îndepli-
nesc condiţiile prevăzute de 
Legea nr.350/2005, să depună 
oferta în scopul atribuirii 
contractelor de finanţare 
nerambursabi lă ,  pentru 
domeniile: cultură, educație 
și sport. 1. Procedura apli-
ca tă  pent ru  a t r ibu i rea 
contractelor de finanţare 
nerambursabilă a proiectelor 
din domenii le :  cultură, 
educație și sport, pe anul 
2020 este prevăzuta de art.6 
d in  Legea  nr.350/2005 , 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes 
general. 2. Sursa de finanţare 
a contractului și valoarea: 
H.C.L. nr.118/11 08 2020 
privind aprobarea rectificării 
bugetului local al Comunei 
Cristian, județul Brașov 
pentru anul 2020, în valoare: 
210.000,00Lei. 3. Durata 
proiectelor: până la data de 
31.12.2020. 4. Data limită 
pentru depunerea propune-
rilor de proiect: 23.09.2020, 
ora 15:00. 5. Adresa la care 
trebuie depuse propunerile 
de proiect: comuna Cristian, 
Piața Libertății, nr. 1, județul 
Brașov. 6. Selecţia și evalu-
area propunerilor de proiecte 
în vederea obţinerii finanţării 
nerambursabile se va face de 
către comisia de evaluare, în 
p e r i o a d a  2 4 . 0 9 . 2 0 2 0 -
30.09.2020. Având în vedere 
întârzierea aprobării buge-
tului național și pe cale de 
consecință a celui local, 
pentru a elimina orice cauză 
care ar putea aduce preju-
dicii autorității finanțatoare, 
Primăria Comunei Cristian 
aplică procedura de selecție a 
finanțărilor nerambursabile, 
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pentru anul 2020, în regim de 
urgentă (15 zile de la data 
publicării anunțului de parti-
cipare). Forma accelerată se 
realizează conform art.20, 
alin.2 din Legea 350/2005.

l SC Ago Mecanic SRL, cu 
sediul in loc. Lipova, Calea 
Timisorii, nr 123, judetul 
Arad, telefon 0357 730145, 
fax: 0257-563052, doreste sa 
obtina autorizatie de mediu 
pentru sediul situat in Lipova, 
Calea Timisorii, nr 123, jud 
Arad, unde se desfasoara acti-
vitatea : cod CAEN 2599 - 
Fabricarea altor articole din 
metal n.c.a, in scopul produc-
tiei piese componente masini 
unelte, avand ca principale 
faze ale procesului tehnologic 
urmatoarele : debitare, strun-
jire, frezare sau danturare, 
brosare, ajustare. Masuri de 
protectia mediului : Apa : 
fantana proprie; Aer : ventila-
toare; Sol : platforme beto-
nate;  Gestiune deseuri  : 
containere pentru gunoi 
menajer, containere span. 
Observatiile publicului formu-
late in scris / informatiile 
privind potentialul impact 
asupra asupra mediului se 
depun / pot fi consultrate la 
sediul Agentia de Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Mure-
sului, FN, cod postal 310132, 
tel : 0257-280996, fax : 0257-
284767, timp de zece zile 
lucratoare dupa data publi-
carii prezentului anunt.   

ADUNARI GENERALE
l Asociaţia Clubul Rotary 
Iași, cu sediul în Mun.Iași, Str. 
Calea Chișinăului, nr. 43, jud. 
Iași,  convoacă Adunarea 
Generală a Asociaților, la 
Camera de Comerț și Indus-
trie Iași, B-dul Carol I, nr.27, 
în data de 07.10.2020, ora 
17:30, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Excluderea din asoci-
ație a membrilor care nu au 
achitat cotizația/contribuția 
sau nu și-au îndeplinit obliga-
țiile față de asociație. 2. Coop-
tarea de noi asociați .  3. 
Alegerea membrilor Consi-
liului Director: Președinte, 
Vicepreședinte, Secretar. 4. 

Alegerea cenzorului asocia-
ției. 5. Împuternicirea unui 
asociat pentru a desfășura 
operațiuni bancare. 6. Schim-
barea sediului asociației. 7. 
Modificarea actului consti-
tutiv și a statutului asociației. 
7 .Diverse. În situația neîntru-
nirii cvorumului, adunarea se 
reconvoacă, la Camera de 
Comerț și Industrie Iași, în 
data de 12.10.2020, ora 17:30.

LICITAȚII
l Compania Chimcomplex 
S.A. Borzești -Sucursala 
Râmnicu Vâlcea, intențio-
nează să  vândă deșeuri 
feroase și neferoase rezultate 
din casarea mijloacelor fixe. 
Caietul de sarcini se poate 
accesa pe www.chimcomplex.
com/noutati. Persoană de 
contact pentru informații 
suplimentare este Mihai 
Iliescu, mihai.iliescu@chim-
complex.com, 0758.710.714.

l Societatea AS3-Adminis-
trare Străzi S3 S.R.L., intenți-
onează să încheie un contract 
d e  a c h i z i ț i e  p u b l i c ă 
pentru lucrări de proiectare, 
realizare, achiziție și montare 
de butaforii pentru proiectul 
„Amenajare parc tematic în 
Parcul Pantelimon”. Docu-
mentația de atribuire se poate 
s o l i c i t a  l a  a d r e s a  d e 
email:  achizitii@as3-strazi.
ro sau la adresa din Șoseaua 
Gării Cățelu, nr. 1M (Parc 
Pantelimon), Sector 3, Bucu-
rești. Data limită de depunere 
a ofertelor este 14.09.2020, 
ora 12:00.

l Debitorul SC De Fringhii 
Constructii  Transporturi 
Daniel SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1. Stoc de 
marfa af lat in patrimoniul 
soc i e ta t i i  deb i toare ,  in 
valoarea de 51.218, 77 Lei 
exclusiv TVA. Pretul  de 
pornire al licitatilor reprezinta 
20% din valoarea de piata 
exc lus iv  TVA aratat  in 
Raportul de evaluare. Partici-
parea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in 

contul nr. RO76 UGBI 0000 
8020 0329 3RON deschis la 
Garanti  Bank SA -  Ag. 
Ploiesti Mihai Viteazul pana 
la orele 14 am din preziua 
stabilita licitaţiei, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire 
a licitatiei; -achizitionarea 
pana la aceeasi data a Regula-
mentelor de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru 
stocul de marfa prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data 
de 11.09.2020, ora 15:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in 
d a t a  d e  1 8 . 0 9 . 2 0 2 0 ; 
25 .09 .2020 ;  02 .10 .2020 ; 
09.10.2020, ora 15:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 
4, Jud. Prahova. Pentru relatii 
s u p l i m e n t a r e  s u n a t i  l a 
telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan. Anuntul 
poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l R.A.-A.P.P.S. București 
S.R.P.Victoria Cluj, cu sediul 
în Cluj Napoca, b-dul 21 
Decembrie 1989, nr. 54-56, jud. 
Cluj, anunță organizarea lici-
tației pentru închirierea unor 
spații din administrarea S.R.P.
Victoria Cluj, după cum 
urmează: -spațiu comercial cu 
destinația depozit cu suprafața 
construită de 672mp, situat pe 
strada Libertăț i i ,  nr.63, 
comuna Apahida, jud.Cluj, cu 
preț de pornire a licitației de 
1.028,16Euro /spațiu /lună (cf.
CF nu se aplică TVA). -Spațiu 
comercial situat la parterul 
Hotelului Victoria, B-dul 21 
Decembrie 1989, nr.54-6, Cluj 
Napoca, jud.Cluj, cu suprafața 
de 43,55mp și preț de pornire a 
licitației de 836,16Euro /spațiu 
/lună (cf.CF nu se aplică 
TVA). -Spațiul cu destinația 
comercială cu suprafața de 
14,55mp, situat la etajul 4 al 
Hotelului Victoria, b-dul 21 

Decembrie 1989, nr.54-56, Cluj 
Napoca, jud. Cluj și preț de 
p o r n i r e  a  l i c i t a ț i e i  d e 
117,85Euro /spațiu /lună (cf.
CF nu se aplică TVA). Prețul 
dosarului licitației este de 
10Lei, taxa de participare la 
licitație este de 5% din prețul 
de pornire a licitației, garanția 
de participare la licitație este 
de 10% din prețul de pornire a 
licitației. Licitația va avea loc 
la sediul S.R.P.Victoria, Cluj 
Napoca, B-dul 21 Decembrie 
1989, nr.54-56, jud.Cluj, în 
data de 23.09.2020, ora 10:00. 
Înscrierile se pot face pănă în 
data de 21.09.2020, ora 10:00. 
Informații suplimentare la 
tel.0264.598.776, 0722.364.784, 
e-mail srpvictoria@upcmail.ro. 
Persoană de contact este 
Vadan Mircea -șef birou 
tehnic.

l Debitorul Emiflor Prodcom 
SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la  vanzare :  Autotur i sm 
Volkswagen Polo, an fabri-
catie 2006, sursa de energie 
BENZINA, cilindreea (cm3) 
1198, pret pornire licitatie - 
1.200,00 Euro exclusiv TVA; 
Pretul Regulamentului de 
licitatie pentru autoturism - 
300,00 Lei exclusiv TVA. 
Pretul de pornire al licitatilor 
p e n t r u  a u t o t u r i s m u l 
Volkswagen Polo, apartinand 
Emiflor Prodcom SRL repre-
zinta 75% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare. Partici-
parea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in 
contul nr. RO28 BREL 0002 
0023 3458 0100 deschis la 
Libra Internet Bank, pana la 
orele 14 am din preziua stabi-
lita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a 
licitatiei; -achizitionarea pana 
la aceeasi data a Regulamen-
tului de licitatie pentru bunul 
af lat in patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidato-
r u l u i  j u d i c i a r.  P e n t r u 
autoturismul Volkswagen 
Polo, prima sedinta de licitatie 
a fost  f ixata in data de 
11.09.2020, ora 11.00, iar daca 

bunul nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in 
d a t a  d e  1 8 . 0 9 . 2 0 2 0 ; 
25 .09 .2020 ;  02 .10 .2020 ; 
09.10.2020, ora 11:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare 
s u n a t i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail .com. Pentru 
relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan. 

PIERDERI
l Declar pierdut și nulă Legi-
timație RTB, nr 1401, elibe-
rata de DAGSP Sector3 pe 
numele Constantinescu Anca 
Gina.

l Pierdut Atestat de trans-
port marfă, eliberat de ARR 
Argeș, pe numele Cirschi Ion, 
domiciliat în com. Moșoaia, 
jud. Argeș. Se declară nul.

l Pierdut chitanță plătit inte-
gral valoarea apartamentului 
din Aleea Valea Viilor, nr. 3, 
bloc M36, scara A, ap. 37. O 
declar nulă.

l Demir Chemal Întrep Indi-
viduală,  CUI 32808714, 
F13/192/2014, declar pierduta 
Autorizație Sanitară Veteri-
nară nr. VA 14624/27.10.2015. 
O declar nulă.

l Pierdut Autorizație diriginte 
d e  ș a n t i e r  n r . 
00022790/01.07.2011 eliberată 
de Ministerul Dezvoltării Regi-
onale și Turismului -Inspecto-
ratul de stat în construcții pe 
numele  Ghi ță  Gheorghe 
Ștefan. O declar nulă.

l NRGCORE S.R.L., având 
C U I :  3 9 7 7 7 1 2 7  ș i 
J29/1673/2018, declară pier-
dute atât Certificatul de 
Înmatriculare, cât și constata-
toarele emise în baza Legii 
359/2004, eliberate de către 
ONRC Prahova.


