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OFERTE SERVICIU
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organizează în data de 12.10.2020 concurs
recrutare pentru Femeie de serviciu.
Detalii la 0721.490.200.
l SC.Degirmen SRL, cu sediul în loc.
Slobozia, jud.Ialomița, angajează
cetățean turc pentru postul de
Director Patiser, salariu atractiv,
program de 8 ore, cunoscător de
limba română vorbit și scris, cu experiență de 5 ani. Date de contact la
sediul firmei din Slobozia, număr de
telefon 0724.319.183.
l SC Woma Ecoserv Construct SRL,
având CUI:RO22936619, cu sediul în
Sat Tătărani, Comuna Bărcănești,
Nr.178, Județ Prahova, angajează:
Electricieni în construcții, cod COR
741101- 5 posturi, Zugravi, cod COR
713102- 7 posturi, Instalator instalații
tehnico-sanitare și de gaze, cod COR
712609- 8 posturi, Dulgheri, cod COR
711501- 10 posturi, Faianțari, cod
COR 712201- 20 posturi, Zidari
rosari-tencuitori, cod COR 71120511 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 08.10.2020,
ora 12:00, la sediul societății.
l Școala Gimnazială comuna
Ghizela, cu sediul în localitatea
Ghizela, Strada: Principală, nr.330,
județul: Timiș, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de: Muncitor cu atribuții de
fochist- 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: Probă scrisă în data
de 28.10.2020, ora 10:00, Școala
Gimnazială comuna Ghizela. Proba
de interviu în data de 29.10.2020, ora
10:00, Școala Gimnazială comuna
Ghizela. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat
sau școală profesională, vechime de
minim 2 ani (prezintă avantaj),
persoana care urmează să îndeplinească atribuții de fochist trebuie să
fie atestat profesional (autorizare
ISCIR) sau în curs de autorizare, să
aibă domiciliul pe raza comunei
Ghizela, posedă permis de conducere.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în perioada
05.10.2020-16.10.2020 la sediul Școlii
Gimnaziale, comuna Ghizela. Relații
suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale comuna Ghizela. Persoana de
contact: Nițu Irina, Telefon:
0256.232.502, Fax: 0256.232.502,
e-mail: scoalaghizela@yahoo.com
l Academia Română - Filiala Iaşi,
Centrul de Cercetări pentru Oenologie Iași, organizează, începând cu

data de 10 noiembrie 2020, ora
09:00, concurs pentru ocuparea
postului vacant de Asistent de cercetare științifică, ½ normă, în domeniul
Oenologie, specializarea Oenologie.
Concursul se va desfăşura conform
Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune în
termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul
institutului şi/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare, telefon
0332101115.
l Școala Gimnazială, com.Orlești,
județul Vâlcea, cu sediul în com.
Orlești, județul Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante, de muncitor
calificat -fochist, conform H.G
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă se va
desfășura în data de 29.10.2020, ora
12.00; -proba practică se va desfășura
în data de 29.10.2020, ora 16.00.
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)studii liceale/școală
profesională, cursuri de specialitate
(fochist); b)vechime în muncă minim
5 ani; c)domiciliul în localitate; d)
disponibilitate 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 Mădălina, telefon
0774.601.093.
l În conformitate cu prevederile
Legii nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările
şi completările ulterioare şi ale
O.M.S. nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice,
modificat de art.1 din O.M.S.
nr.954/2017. Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu sediul
în Rosiorii de Vede, str.Aviatiei, nr.1,
judetul Teleorman, organizează
concurs/examen pentru ocuparea
funcţiei specifice comitetului
director al unităţii, după cum
urmează: -1 post de director financiar-contabil. La concurs/examen se
pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi
specifice. Criteriile generale sunt
următoarele: a)au domiciliul stabil
în România; b)nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii,

de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care i-ar face
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea; c)au o stare
de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare,
conform prevederilor legale în
vigoare. Criteriile specifice sunt
următoarele: a)pentru directorul
financiar-contabil: 1.sunt absolvenţi
de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în profil economic; 2.au
cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor; 3.au cel puțin 3 ani
vechime în funcții de conducere din
domeniul sanitar, economic sau
administrativ. Concursul/examenul
pentru ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director al unităţii se va
organiza în data de 29.10.2020, ora
10.00 -proba scrisă, respectiv data
de 04.11.2020, ora 10.00 -susţinere
orala a proiectului de specialitate,
ora 11.00 -interviul de selecţie, la
sediul unităţii. Data limită până la
care se pot depune actele pentru
dosarul de concurs este 21.10.2020,
ora 12.00. Bibliografia pentru
concurs/examen şi temele-cadru
pentru proiectul de specialitate se
afişează la sediul Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede şi se
publică pe site-ul spitalului http://
spitalulpneumorosiori.ro/anunturi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefonul: 0247/406.085, interior 114
-Biroul Resurse Umane.
l Colegiul Tehnic Infoel, cu sediul în
Bistriţa, strada Calea Moldovei, nr.20,
judeţul Bistriţa, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Pedagog şcolar IA-M:
Număr posturi 1, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 29.10.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 02.11.2020, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: medii;
-vechime: minim 3 ani în muncă.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Colegiului Tehnic Infoel Bistriţa.
Relaţii suplimentare la sediul: Colegiului Tehnic Infoel Bistriţa, persoană
de contact: Clapa Nicoleta-Monica,
telefon 0263/211.573, fax
0263/211.573, e-mail: office@infoel.ro
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Subscrisa S.C. Silva Internațional S.A. – în faliment, cu sediul in
localitatea Caransebeș, str. Șesul Roșu, nr. 1, jud. Caraș-Severin, Nr.
Reg. Com. J11/390/1994, CUI RO 5557801 face cunoscut faptul că în
data de 21.10.2020, ora 10.00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin,
licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri imobile:
1. Spații industriale, situate în localitatea Caransebeș, str. Șesu
Roșu, nr.1, jud. Caraș -Severin compuse din:
- 3 hale de producție
- 3 cladiri administrative
- Teren 14.379 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 178.815
euro. Vânzare în bloc.
2. Proprietate industriala, situata in localitatea Caransebes,
zona Valea Cenchii, jud. Caraș-Severin, compusa din:
- hala – fost depozit fructe capacitate 5.500 tone
- teren – 13.345 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 104.329
euro. Vânzare în bloc.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei (plus TVA), pentru fiecare imobil in parte. Taxa
de participare la licitație este de 500 lei (plus TVA), pentru fiecare imobil
în parte. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la
licitație este cu o zi înainte de data licitației.
Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire
al licitației, pentru fiecare imobil licitat.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data
de 21.10.2020, următoarele licitații vor avea loc în zilele:
28.10.2020, 04.11.2020, 11.11.2020, 18.11.2020.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940
sau la sediul lichidatorului judiciar.
l Școala Gimnazială Nr.2 Tg.Ocna,
cu sediul în: loc.Târgu Ocna, str.Oituz,
nr.13, jud.Bacău, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
v a c a n t e d e p o r t a r, c o n f o r m
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: Proba scrisă:
-data de 29.10.2020, ora 10.00; Proba
de interviu: -data de 30.10.2020, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii medii;
-să fie atestat profesional conform
Legii nr.333/2003 (certificate calificare
-agent pază, atestat agent pază);
-vechimea nu este necesară. 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 instituției.
Relații suplimentare la sediul Școlii
Gimnaziale Nr.2 Tg.Ocna, cu sediul
în: str.Oituz, nr.13, jud.Bacău.
Persoană de contact: Lupu Mioara,
tel.0234/344.013, email: scoala2tgocna@gmail.com.
l Școala Gimnazială Com.Oituz, cu
sediul în sat Oituz, str.Principală,
nr.90, judeţul Bacău, organizează

concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante de:
0,25 normă îngrijitor clădiri, perioadă
determinată conform H.G.nr.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 29.10.2020, ora 12:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii; -vechime:
minim 1 an; -domiciliul în apropiere
de unitatea școlară. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Școlii Gimnaziale com.
Oituz. Relaţii suplimentare la sediul:
Școlii Gimnaziale com.Oituz,
persoană de contact: secretar Lazăr
Felicia, telefon 0234/337.017, E-mail:
sg_oituz@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Com.Oituz, cu
sediul în sat Oituz, str.Principală,
nr.90, judeţul Bacău, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante de: 1
normă fochist, perioadă determinată,
conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
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-Proba scrisă în data de 29.10.2020,
ora 9:00; -Proba interviu în data de
30.10.2020, ora 9:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii; -vechime: minim 1 an în
domeniu; -certificat de calificare în
meseria de fochist; -cunoștințe
minime despre NPM, PSI; -cunoștințe
minime de prescripții tehnice ISCIR.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Com.Oituz. Relaţii suplimentare
la sediul: Școlii Gimnaziale Com.
Oituz, persoană de contact: secretar
Lazăr Felicia, telefon 0234/337.017,
E-mail: sg_oituz@yahoo.com.
l Insitutul Național De Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica
Inoe 2000 cu sediul în str. Atomiștilor, nr. 409, Oraș Măgurele, jud.
Ilfov, scoate la concurs 1 post de
cercetător științific gradul III, cu
normă întreagă, pe durată nedeterminată, conform Ropova INOE 2000
reviza 7/2020. Candidații trebuie să
prezinte activitatea desfășurată anterior din care să rezulte o experiență
de lucru în următoarele domenii:
1.Obținerea de staturi subțiri utulizând tehnici de depunere în vid din
faza fizică de vapori (PVD); 2.
Diagnoza prin spectroscopie optică a
plasmelor de proces; 3.Caracterizarea staturilor subțiri prin analiză
folosind cel puțin 3 din următoarele
tehnici: FT-IR, XRD, SEM-EDX,
AFM, Spectrofotometrie UV-Vis,
nanoindentare. 4.Utilizarea unor
softuri de modelare și simulare relevante pentru simularea sistemelor
optice și a arhitecturilor multistrat cu
proprietăți optice. Locul defășurării
concursului: la sediul INOE 2000 din
str. Atomiștilor, nr. 409, Orașul Măgurele, jud. Ilfov. Înscrierea la concurs
se face în termen de 30 zile de la data
publicării anunțului în ziar. Dosarul
de concurs se depune la Secretariatul
INOE 2000. Relații la tel.
021.457.45.22

CITAȚII
l Numitul Roman Cristian, domiciliat în mun.Caracal, str.Poporului,
nr.29, jud.Olt, este citat în data de
26.10.2020, la Judecătoria Caracal, în
dosarul civil nr.3784/207/2020, având
ca obiect stabilire locuință minor.
l Numita Bădoi Rodica este citată în
data de 28.10.2020, ora 12:30, la
Judecătoria Piteşti, complet C3-4,
Sala 2, din Piteşti, b-dul Eroilor nr. 5,
jud. Argeş, în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 18584/280/2019, având ca
obiect partaj bunuri comune, în
contradictoriu cu Buică Ion.

l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vâlcea,
cheamă în judecată pe numita:
Rezmives Stela, domiciliata în Rm.
Vâlcea, Intrarea Islazului, nr. 57, jud.
Vâlcea în calitate de intimat în
dosarul civil nr. 2063/90/2020, cu
termen de judecata în data de
09.10.2020, având ca obiect înlocuirea măsurii de protecție specială,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Se citează Gradassi Lara, la Tribunalul Dolj, în calitate de intimat
pârât în dosarul civil
nr.1187/230/2017 al Tribunalului
Dolj, Secția 1 Civilă, apelant reclamant fiind Cavicchi Matteo Giovani
prin reprezentant legal Negreanu
Maria Mimi, dosar având ca obiect
hotărâre care să țină loc de act
autentic pentru data de 06.11.2020,
ora estimată 09:10, complet C 6A.
l Pârâtul Bogdan Dumitru, cu
ultimul domiciliu în sat Poiana, com.
Schitu Duca, jud.Iași, este citat în
dosar 17088/245/2018 la data de
26.10.2020, ora 8:30, la Judecătoria
Iași, sala3, complet C21F, pentru
rectificare titlu de proprietate, reclamant Bogdan Florin.
l Blei Elena, cu ultimul domiciliu în
București, str.Luntrei, nr.2-4, bl.8,
sc.2, etaj 10, ap.107, sector 2, este
chemată la Judecatoria Oltenița, în
calitate de pârâtă introdusă în cauză,
în proces cu Ivan Alexandra, în
dosarul nr.874/269/2020, cu termen la
05.11.2020, având ca obiect uzucapiune și constatare nulitate absolută
parțială titlu de proprietate.
l Numitul Cionca Sabin, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea
Becicherecu, strada Dimitrie Tichindeal, nr.16, Județul Timiș, este citat la
Judecătoria Satu Mare, cu mențiunea
personal la interogatoriu, pe data de
Joi, 26 Noiembrie 2020, ora 13:00,
completul C1Cff, camera Sala 7, în
calitate de pârât, în dosarul civil
nr.11798/296/2019, în proces cu reclamanta Cormos Cornelia, având ca
obiect succesiune.
l Numitul Luca Calancea Mircea
este citat în data de 15.12.2020, la
Judecătoria Turda, în calitate de
pârât, în dosar nr.499/328/2020.
l Numita Neacșu Elena, decedată în
anul 1974, cu ultimul domiciliu în
București, Calea Giulești, nr.461,
sectorul 6, prin moștenitori legali sau
testamentari, este chemată la Judecătoria Sectorului 6, București, în
dosarul civil nr.19373/303/2019,
obiect uzucapiune, având următorul
termen de judecată în data de
08.10.2020, ora 10:00.
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l Închiriez apartament 2 camere
decomandate, Arcu-Billa, mobilat,
CT, AC. Preț: 350Euro/lună. Tel.
0744.294.072.

l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul
în Municipiul București, Șoseaua
Fundeni nr.258, sector 2, având cod
fiscal nr.4204003, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de obținere a autorizației de mediu
pentru activitățile: cod CAEN 8610
-Activități de asistență spitalicească,
cod CAEN 8622 -Activități de asistență medicală specializată, cod
CAEN 8690 -Alte activități referitoare la sănătatea umană. Informațiile privind potențialul impact
asupra mediului al activității pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului București din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1,
între orele 9:00-12:00, de luni până
vineri. Observațiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM -București, în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.

SOMAȚII
l Avand in vedere ca prin actiunea
civila ce face obiectul dosarului nr.
3549/55/2019 al Judecatoriei Arad,
petenta Taranu Ioana solicita dobandirea prin uzurpaciune a dreptului de
proprietate asupra imobilului situat in
loc. Siria, nr. 1214, judet Arad, inscris
in CF nr. 315596 Siria (provine din CF
sporadic 305727), nr. cad. 315596,
compus din teren intravilan in suprafata de 682 mp., proprietar tabular
Borlea Florica. Invitam pe cei interesati sa faca opozitie fata de aceasta
actiune, in termen de o luna de la
afisarea prezentei somatii, in caz
contrar urmand a se trece la judecarea
cauzei. Termen de judecata fixat in
cauza: 6 octombrie 2020, ora 08:30.
l Prin cererea inregistrata sub dosar
nr. 1825/246/2020 privind pe petentii
Horoviz Alexandru si Horoviz Silvia
care solicita inscrierea dreptului de
proprietate prin uzurpaciune asupra
imobilului inscris in CF 309160
Tirnova (CF vechi 897 Agrisul Mare)
cu nr.top.835.836 in suprafata de
2877 mp, imobil asupra caruia figureaza ca proprietari tabulari intabulati sub B 1- Pop Leonida, Pop
Aurora, Pop Avram, sub B2- Pop
Leonida, sub B3 Pop Aurica si sub B4
Pop Avram, toti decedati. Inurma
acesteia, in baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somati,
toti cei interesati de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu
deoarece in caz contrar, in termen de
o luna de la aceasta ultima publicare
se va proceda la solutionarea cererii.
Prezenta somatie se va afosa timp de
o luna la avizierul Judecatoriei Ineu
si la primaria Tirnova.
l Prin cererea inregistrata sub dosar
nr. 1320/246/2020, formulata de
petenta Vacean Lidia cu domiciliul in
comuna Tarnova, sat Dud, nr, 94, jud
Arad a solicitat inscrierea dreptului
de proprietate al petentului pe titlu de
uzurpaciune, asupra imobilului identificat in CF nr. 311008 Tarnova, cu
nr. top. 311008, compus din teren
extravilan cu casa in suprafata de
5800 mp. imobil asupra caruia figureaza ca si proprietar tabular intabulat sub B2 Popa Magdalena,
decedat la data de 29.01.1997,
urmand a se proceda la intabularea
petentilor asupra acestui imobil.
Petentii sustin ca folosesc acest imobil
de peste 20 de ani, asupra caruia au
exercitat o posesie pasnica, publica,
continua si nume de proprietar.

l Unitatea administrativ-teritorială
Cernătești din județul Buzău anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru UAT Cernătești
începând cu data de 07.10.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Cernătești conform: „Legii
cadastrului și publicității imobiliare
nr.7/1996 republicată, cu modificările
și completările ulterioare”. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Cernătești și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară: http://www.
ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Buzau
l S.C. OMV Petrom S.A., titular al
proiectului „Traversare pârâu Câlnic
și Valea Călugărească (Valea Țiganca)
cu conducta de etalonare Punct 120 121 Călugăreasa - Punct 47 Călugăreasa“, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea
impactului asupra mediului, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiectul „Traversare pârâu Câlnic și
Valea Călugărească (Valea Țiganca)
cu conducta de etalonare Punct 120 121 Călugăreasa - Punct 47 Călugăreasa”, propus a fi amplasat în
comuna Prigoria, satul Călugăreasa, judeţul Gorj. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Gorj, din mun. Tg. Jiu,
str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni până
vineri, între orele 9:00 - 14:00, precum
şi la următoarea adresă de
internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii /observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.
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l S.C. OMV Petrom S.A., titular al
proiectului „Traversare pârâu Cioienița cu colector pompare țiței Parc 13
Țicleni - Parc Mare Țicleni“, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se
efectua evaluarea impactului asupra
mediului, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Traversare pârâu Cioienița cu colector
pompare țiței Parc 13 Țicleni – Parc
Mare Țicleni”, propus a fi amplasat
în localitatea Țicleni, extravilan, judeţul Gorj. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Gorj, din mun. Tg.
Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni
până vineri, între orele 9:00 - 14:00,
precum şi la următoarea adresă de
internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii /observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității
competente pentru protecția
mediului.
l S.C. OMV Petrom S.A., titular al
proiectului „Traversare pârâu Cioienița cu conducta de amestec sonda
127 Țicleni - Modul 300 Țicleni”,
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de
a nu se efectua evaluarea impactului
asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Traversare pârâu Cioienița cu conducta de
amestec sonda 127 Țicleni - Modul
300 Țicleni”, propus a fi amplasat în
localitatea Țicleni, extravilan, judeţul
Gorj. Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul APM
Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr.
76, în zilele de luni pînă vineri, între
orele 9:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmgj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii /observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru
protecția mediului.
l S.C. OMV Petrom S.A., titular al
proiectului „Traversare pârâu Cioienița cu conducta sonda 388 Țicleni –
Parc 13 Țicleni ”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Traversare pârâu Cioienița
cu conducta sonda 388 Țicleni – Parc
13 Țicleni”, propus a fi amplasat în
localitatea Țicleni, extravilan, judeţul
Gorj. Proiectul deciziei de încadrare
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şi motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul APM
Gorj, din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr.
76, în zilele de luni pînă vineri, între
orele 9:00 - 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmgj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii /observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru
protecția mediului.
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata prin
practician in insolventa Ciulianu
Elena Cozmina, anunta prin
prezenta, numirea acesteia in calitate
de lichidator judiciar al debitoarei
Vild Grup SRL cu sediul in Bucureşti, Sector 6, Str. Ceahlau, Nr.16,
Bl.84, Sc.2, Et.3, Ap.61, CUI
14350758, J40/10297/2001, cu indeplinirea atributiilor prevazute de
legea 85/2014, conform incheierii de
sedinta din data de 02.10.2020
pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
31685/3/2019, prin care s-a dipus
înlocuirea lichidatorului judiciar
C.I.I. Manole Irina Mirela cu lichidatorul judiciar C.I.I. Ciulianu
Elena-Cozmina.
l Comuna Ghiroda, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „Extindere
conductă de gaze naturale presiune
redusă” propus a fi amplasat în
comuna Ghiroda, localitatea
Ghiroda, str.Ghioceilor, Sf.Ilie, Sf.
Ioan, Sf.Gheorghe, Sf.Iosif cel Nou
de la Partos, Sf.Mihail si Gavril,
Sf.Nicolae, Sf.Andrei, Sf.Nectarie,
CF. nr.405415, 408349, jud.Timis.
l Comuna Ghiroda, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „Extindere
conductă de gaze naturale presiune
redusă” propus a fi amplasat în
comuna Ghiroda, localitatea
Ghiroda, str.Egretei, Păunului,
Cintezei, Lisitei, Prepeliței, Corbului,
Dropiei, Ciocârliei, Sitarului, Albinelor, Jderului, Iepurelui, Fazanului,
Vulpilor, Privighetoarei, Porumbeilor,
Berzelor, Zimbrului, Aleea Ursului,
Muf lonului, Soimului,
Mierlei, comuna Ghiroda, localitatea
Ghiroda, CF. nr.402224, 404155,
403756, 405572, 404504, 404437,
402229, 403021, 403966, 405620,
409370, jud.Timis.
l Comuna Ghiroda anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu
pentru: „Modernizare străzi în localitatatea Giarmata Vii, comuna
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Ghiroda -LOT 11: Aleea Platanilor,
str.Unirii, str.Salcâmilor, str.Măceșului, str.Gorunilor, str.Sălciua, jud.
Timiș.
l Comuna Ghiroda anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu
pentru: „Reabilitare și modernizare
străzi/drumuri în comuna Ghiroda,
jud.Timiș -lot 3, str.Bușteni, str.
Muntenia, str.Comarnic și legătura dintre Comarnic 1 și Comarnic
2, str.Rarău, str.Pietrele Doamnei, str.
Apuseni, str.Padis, str.F.N. (fără
nume), jud.Timiș.

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. Atașat regasiți documentația
de atribuire. Data limită de depunere
a ofertelor este 14.10.2020, ora 12:00.
l Avicola București S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J40/12/1991, având cod unic de
înregistrare 1551768, cu sediul în
București, Sectorul 4, Splaiul Unirii
nr. 16, et. 3, cam. 310, (“Vânzătorul”
sau “Avicola”), organizează în data
de 13.10.2020 ora 12:00, licitație
competitiva cu strigare de tip
olandez (“Licitația”) pentru
vânzarea, în bloc, a activelor ce
include echipamente, clădiri și terenuri situate în orașul Mihăilești, jud.
Giurgiu, strada Stejarului nr. 10
(“Activul”). Activul este grevat de
un drept de folosință ( contract de
închiriere) încheiat pe perioada fixa
în favoarea unui terț până la data de
01.08.2021 și este folosit în scopul
unor activități de creștere a pasărilor.
Vânzarea se realizează integral,
pentru Întreg Activul, nu se accepta
oferte parțiale/fracțiuni. La ședință
de licitație se pot prezenta persoane
fizice și/sau juridice care fac dovada
îndeplinirii cerințelor prevăzute în
Regulamentul de organizare și
desfășurare a Licitației (“Regulamemtul Licitației”). Se pune la
dispoziția participanților un caiet de
sarcini ce conține prezentarea Activului și Regulamentul Licitației
(“Caietul de Sarcini”). Acestea sunt
disponibile pe site-ul Avicola la
adresa www.avicolabucuresti.ro.
Prețul de pornire al licitației este de
4.195.152,00 Euro. Se aplica TVA în
funcție de dispozițiile legale.
Garanția de participare la licitație
este de 250.000 (douasutecincizecidemii) EUR și vă fi constituita în
echivalent lei, la cursul BNR din
ziua depunerii.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr.
491/29.09.2020 Tribunal Prahova,
dosar nr. 983/105/2020, anunţă
deschiderea procedurii simplificate a
falimentului debitorului Romes
Grup International SRL Ploiesti, str.
Ștefan cel Mare, nr. 6, corp C, birourile 27 și 28, et. P, jud. Prahova,
J29/2552/2005, CUI 18205513.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este
de 10 zile de la primirea notificarii.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 02.11.2020. Termenul
pentru întocmirea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor este
02.12.2020.
l Debitorul Tehnofarm Valleriana
SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Renault Clio, nr. inmatriculare
DB-06-WEL, an fabricatie 2007,
pret pornire licitatie - 1.125,00 Euro
exclusiv TVA; 2. Citroen C5 nr.
inmatriculare DB 08 EKV, an fabricatie 2001, pret pornire licitatie 4 9 5 , 0 0 E u r o e x c l u s i v T VA ;
Autoturismele se vand in mod individual. 3. Bunuri mobile de tip
mijloce apartinand Tehnofarm
Valleriana in valoare de 3.255,42
Euro exclusiv TVA; -Pretul de
pornire al licitatilor pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de
tip mijloace apartinand Tehnofarm
Valleriana SRL reprezinta 45% din
valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare,
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon in prealabil la 021.318.74.25.
-Pretul Caietului de sarcini pentru
autoturisme si pentru bunurile
mobile de tip mijloace este de 500,00
lei exclusiv TVA. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO76
BREL 0002 0016 8081 0100 deschis
la Libra Internet Bank, cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie, a garantiei
de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile pentru care se
liciteaza; -achizitionarea cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie a Caietului
de sarcini, ce poate fi achitat in
contul lichidatorului judiciar nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING Bank - Sucursala
Dorobanti sau in numerar la sediul
acestuia din Bucuresti str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile de tip mijloace, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
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data de 19.10.2020, ora 15:00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 26.10.2020;
02.11.2020; 09.11.2020; 16.11.2020
ora 15:00. Toate sedintele de licitatie
se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505,
sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
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 licitației 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 Libertății,
nr. 63, comuna Apahida, jud.Cluj,
cu preț de pornire a licitației de
913,92Euro /spațiu/lună (cf.CF nu
se aplică TVA). -spațiu comercial
situat la parterul Hotelului Victoria,
B-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56,
Cluj Napoca, jud.Cluj, cu suprafață
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 suprafață
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 pornire a licitației
de 104,76Euro /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 23.10.2020, ora
10:00. Înscrierile se pot face până în
data de 21.10.2020, 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 Societatea pentru Lucrări de
Drumuri și Poduri Dolj SA, cu
sediul în Craiova, str. Drumul Jiului,
nr. 10, judeţul Dolj, Reg. Com.
J16/163/1991, CUI: RO10639878,
tel/fax: 0251.416.771, vă invită să
participaţi la procedura privind
atribuirea contractului „Închiriere
utilaje pentru combaterea lunecuşului şi deszăpezirea drumurilor
judeţene în caz de urgentă pentru
iarna 2020-2021”. Invitaţia de participare şi Caietul de sarcini pot fi
ridicate de la sediul societăţii, zilnic,
între orele 7:30-16:00, începând cu
data de 08.10.2020. Data limită

GATA!
Simplu, nu?

pentru depunerea ofertelor este
23.10.2020, ora 12:00.
l Societatea AS3 -Administrare
Străzi S3 S.R.L., intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru servicii de impermeabilizare a betonului și protejarea
fier betonului din structură, față de
vaporii de clor și alți agenți chimici,
la clădirea C1 din cadrul proiectului
„Modernizare și Reabilitare Parc
Pantelimon”. „Documentația de
atribuire” se poate solicita la adresa
de email: achizitii@as3-strazi.ro sau
la adresa din Șoseaua Gării Cățelu,
nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3,
București. Data limită de depunere
a ofertelor este 19.10.2020, ora
10:00.

PIERDERI
l Parlamentul României -Camera
Deputaților, cu sediul în strada Izvor,
nr.2-4, sector 5, declară pierdut Certificatul de înregistrare a mărcii
nr.147986 număr depozit M 2013
03620.
l Mă numesc Costea Viorel Marius,
student la UPG Ploiești. Am pierdut
Carnetul de student nr.0339583. Îl
declar nul.
l Societatea Sc Marsala
Koncept SRL, cu sediul în Mun.
Constanța, Str.Panait Moșoiu, Nr.3234, Cam.1, Et.4, Ap.18, județul
Constanța, identificată prin nr.înregistrare la Oficiul Comerțului
J13/2143/2014, CUI 33767639,
declarăm pierdut Certificatul constatator, din 07.04.2020, tip activitate
autorizată: terţi. Îl declarăm nul.
l Declar pierdute Carnetul și Legitimația de student pe numele Naca
Mihail Adrian, student în cadrul
Universității Ovidius, Constanța,
Facultatea De Medicină, anul 2.
l Pierdut card ISIC: Draghici
Diana. Contact: 0774.426.428.
l Pierdut Certificat de înregistrare
seria B nr.3491149/05.06.2018. Declar
Nul; Pierdut certificate constatatoare
scurte emise pentru declarația
223393/31.05.2018. Număr: 2. Declar
nule.
l Lilialma Com SRL, CUI:6338109,
pierdut Anexa la Certificatul de
înmatriculare. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de înregistrare
seria B, nr. 2758309 eliberat la data
de 12.06.2013 de O.N.R.C. Tulcea pe
numele: Costea Dan- Iordan AgroPersoană Fizică Autorizată, cu sediul
în sat Vișina, com. Jurilovca, jud.
Tulcea. Se declară nul.

