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OFERTE SERVICIU
l Arena Diti SRL, cu sediul în
Slatina, CUI 41611702, angajează
brutar. Cerințe: studii medii, curs
calificare, cunoștințe limba engleză
și limba sârbă. 0765.419.459.
l SC Cereale Colect Distribution
SRL, cu sediul în Loc.Mihail Kogălniceanu, Jud.Tulcea, angajează 4
muncitori necalificați în agricultură,
2 mecanici auto (studii medii) și 3
încărcător/descărcător (studii generale). Cerința pentru toate posturile:
lb. Engleză, nivel începător și experiență minim 1 an. CV pe mail:
office@yahoo.com.
Tel.0754.218.655.
l Societatea Comercială Lusseaux
Suicura SRL, CUI:42907146, angajează Director General. Salariul 2.350
Lei brut, program 8 ore/zi. Persoanele
interesate sunt rugate să trimită CV
la: etolorcallister@gmail.com
l Societatea comercială Atagro
Medişa SRL cu sediul în loc.
Medişa, jud. Satu Mare, doreşte să
angajeze 5 persoane ca îngrijitori
animale cunoscători ai limbii
engleze.
l SC Fagforest Wood Prod &
Trade CO SRL, cu sediul in jud.
Hunedoara, langa Hateg, angajeaza
muncitori calificati/necalificati
pentru fabrica de cherestea, salariu
2500 ron in mana, asiguram cazare
gratis in conditii bune. Relatii la tel:
0744665656
l Academia Romana - Filiala Iasi,
Institutul de Arheologie, organizeaza, incepand cu data de 11 ianuarie 2021, ora 9:00, concurs pentru
ocuparea postului vacant de cercetator stiintific, norma intreaga, in
domeniul Arheologie preistorica pe
teritoriul carpato-nistrean, specializarea Paleoliticul superior vechi si
recent pe teritoriul Romaniei si al
Republicii Moldova. Concursul se va
desfasura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de
cercetare - dezvoltare. Dosarul de
concurs se depune, in termen de 30
de zile de la data publicarii anuntului, la Academia Romana Filiala
Iasi, Bd. Carol I, nr. 8-Biroul
Resurse Umane, Salarizare etaj II.
Informatii suplimentare se pot
obtine de la secretariatul institutului
si/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, tel. 0332-101115.
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l Primăria Comunei Slava
Cercheză, cu sediul în localitatea
Slava Cercheză, Str.Principală,
nr.224, judeţul Tulcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de paznic,
conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 14.01.2021,
ora 10:00; -Proba interviu în data de
15.01.2021, ora 11:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: gimnaziale sau
medii; -vechime în muncă: să aibă o
vechime în activitatea de pază de
minimum 3 ani; -să deţină atestat
pentru executarea activităţilor de
pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi certificat de calificare profesională. 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 Primăriei Slava Cercheză.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăria Slava Cercheză, persoană
de contact: Haralambie Valentin,
telefon 0240/551.681, fax
0240/551.681.
l Primăria Oraşului Câmpeni cu
sediul in oras Câmpeni, str.Avram
Iancu, nr.5, jud.Alba, organizează
concurs, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post
contractual vacant conform
H.G.286/2011. Denumirea postului:
post de conducere, de natură
contractuală, vacant, de șef serviciu,
în cadrul Serviciului de Salubrizare
și Administrare a Domeniului
Public și Privat Câmpeni din subordinea Consiliului Local Câmpeni.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: absolvenţi de studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în unul
dintre următoarele domenii de
licenţă: economic, tehnic, administrativ, juridic. -vechime în specialitate studiilor necesare ocupării
postului: 5 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: data 04.01.2021, ora 10:00, la
sediul Primăriei Orașului Câmpeni;
Proba de interviu: 06.01.2021, ora
10:00, la sediul Primăriei Orașului
Câmpeni. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 22.12.2020,
ora 16.00. Date contact:
tel.0258/771.215, int.26, email:

primaria_cimpeni@yahoo.com,
persoană de contact Kozomoș
Lucian -resurse umane.
l Posturi vacante la Inspectoratul
Școlar Județean Călărași. Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu
sediul în Municipiul Călărași, Str.
Sloboziei, nr.28, județul Călărași,
anunță organizarea concursului
pentru ocuparea posturilor vacante
pe perioadă determinată în cadrul
proiectului „Restart -educație prin
programe de a doua șansă în Inima
Bărăganului”, POCU/665/6/23/
136156. Depunerea dosarelor de
concurs se realizează până la data
de 22 decembrie 2020. Relații suplimentare la sediul instituției din Str.
Sloboziei, nr.28, tel: 0242/315.949.
Email: isjcalarasi@gmail.com.
l Posturi vacante la Casa Corpului
Didactic Călărași. Casa Corpului
Didactic Călărași, cu sediul în Municipiul Călărași, Str.Sloboziei, nr.28,
județul Călărași, anunță organizarea
concursului pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă determinată în cadrul proiectului
„ R E S TA R T - e d u c a ț i e p r i n
programe de a doua șansă în Inima
Bărăganului”, POCU/665/6/23/
136156. Depunerea dosarelor de
concurs se realizează până la data de
22 decembrie 2020. Relații suplimentare la sediul instituției din Str.
Sloboziei, nr.28, tel: 0242/312.793.
Email: ccd_calarasi@yahoo.com.
l Gradinița nr.240, cu sediul în
București, strada Rotundă, nr.1,
Sector 3, organizează concurs
pentru ocuparea postului de magaziner, pe perioadă nedeterminată, în
data de 30.12.2020. Dosarele se
depun la sediul unității de învățământ până la data de 18.12.2020.
Telefon: 031.425.43.00.
l Colegiul Național Pedagogic
„Ștefan Velovan”, cu sediul în
Craiova, Str.Amaradia, nr.72,
județul Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de
execuție, vacante, de îngrijitor -2
posturi. Concursul se va desfășura
astfel: -proba practică: 04 ianuarie
2021, ora 09.00; -interviu: 6 ianuarie
2021, ora 09.00. Condițiile generale
de participare la concurs sunt cele
prevăzute la art.3 din Anexa la H.G.
nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare: a)are cetățenia
română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în
România; b)cunoaște limba română,
scris și vorbit; c)are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitățile sanitare
abilitate; f)îndeplinește condițiile de
studii și, după caz, de vechime sau
alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g)nu a
fost condamnat/ă definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației
în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale sunt:
nivelul studiilor -generale/medii,
cursurile în domeniu constituie un
avantaj; abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul
unităţii de învăţământ; disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end; efectuează şi alte
sarcini trasate de către conducere;
vechime în muncă: 2 ani. Dosarul de
concurs cu documentele solicitate
candidaților se depune la secretariatul unității în perioada 09 decembrie 2020 -22 decembrie 2020, între
orele 9:00-11:00 și 14:00-16:00.
Relații suplimentare se pot obține în
zilele lucrătoare de la secretariatul
unității, telefon 0251/552.663
/0351/412.004.

CITAȚII
l Numitul Tatu Ioan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea
Nucet, Str.Principală, nr.9-10,
județul Sibiu, este citat la Judecătoria Sibiu pe data de Joi,
14.01.2021, ora 11:00, completul C9,
sala B, în calitate de pârât, dosarul

GATA!
Simplu, nu?

civ. nr.668/306/2019, în procesul de
privind uzucapiune cu reclamanții
Canciu Petru Adrian și Canciu
Monica Lucica.
l Vițel Dumitru cu ultimul domiciliu în sat Orășeni Vale. Com.
Curtești, jud.Botoșani este chemat
în Judecătoria Botoșani, în data de
15.12.2020, în calitate de pârât, în
dosar nr.15509/193/2019, în contradictoriu cu Vițel Maria și Vițel Petru
având ca obiect partaj succesoral.

SOMAȚII
l Nr. 1/03.12.2020; Către Ministerul
Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
Direcţia generală executări silite
cazuri speciale, Direcţia Operativă
de Executare Silită, Serviciul executări silite cazuri speciale regional
Ploieşti ,cu sediul în str. Aurel
Vlaicu, nr.22, Ploiesti, Prahova.
Subsemnata Gogoană Puşa, domiciliată în Alexandria,Şos Turnu
Măgurele, nr.1, bl. 500, sc. A, parter,
ap. 4, judeţul Teleorman, cu
CNP2601017343233, în calitate de
creditor al debitorului Gogoană
Aurel, având în vedere sentinţa
civilă nr. 1801/05.07.2017, pronuntaţă de Judecătoria Alexandria în
dosarul nr. 2936/740/2016 rămasă
definitivă, prin decizia civilă nr.
416/04.06.2018 a Tribunalului
Teleorman şi prin decizia civilă nr.
75/06.02.2019 a Curţii de Apel
Bucureşti, văzând dosarul de executare, înregistrat la instituţia
d u m n e a v o a s t r ă s u b n r.
2936/740/2016, formulez prezenta
Notificare Prin care vă somez şi vă
aduc la cunoştinţă că faţă de debitorul Gogoană Ionel, am o creanţă
certă, lichidă şi eligibilă, cu titlu de
sultă în cuantum de 50.762,5 lei,determinată prin sentinţa civilă nr.
1801/05.07.2017 la care am făcut
referire mai sus. În temeiul art.
2386, pct. 5 C. civ., beneficiez de o
ipotecă asupra imobilului “ce a
revenit coproprietarului ţinut de o
atare obligaţie”. În speţă, este vorba
de apartamentul nr. 4, din blocul
500, sc. A, situat în Şos. Turnu
Măgurele, nr. 1, din Alexandria,
judetul Teleorman. Prin urmare vă
somez să faceţi publică această notificare, odată cu publicitatea vânzării
şi să aduceţi la cunoştinţa participanţilor la licitaţie, ipoteca legală ce
grevează imobilul scos la vânzare
prin licitaţie publică. De asemenea,
precizez că aveţi obligaţia, ca după
vânzarea imobilului, să fiu indestu-
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lată mai întâi eu, ca creditor
ipotecar, în contul nr. RO 68 BRDE
350S V135 3297 3500 deschis la
BRD GSG, Sucursala Alexandria,
iar ceea ce rămâne se va atribui
altor creditori.

DIVERSE
l S.C.Silver Tray Hospitality
S.R.L., titular al investiţiei „Modernizarea şi reamenajarea vilei
Sandor Janos extindere şi reamenajare corp C2, împrejmuire, amenajări exterioare şi racorduri la
utilităţi”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Mureş, fără
efectuarea evaluării impactului
asupra mediului prin elaborarea
unui studiu de impact asupra
mediului, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul „Modernizarea şi reamenajarea vilei
Sandor Janos extindere şi reamenajare corp C2, împrejmuire, amenajări exterioare şi racorduri la
utilităţi”, propus a fi amplasat în
jud.Mureş, oraş Sovata, str.Trandafirilor, nr.108. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://.
apmms.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta prin poştă, pe adresa:
APM Mureş, str.Podeni, nr.10, Tg.
Mureş, pe e-mail: office@apmms.
anpm.ro sau fax. 0265/314.985,
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 de zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet a
APM Mureş.
l SC N.P.K.Soil SRL, titular al
proiectului „Construire hală pesticide și seminţe” anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Ialomiţa,
în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Construire hală pesticide
și seminţe” propus a fi amplasat în
comuna Perieri, satul Păltinișu, jud.
Ialomiţa. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Ialomiţa, loc.Slobozia,
str.M.Viteazu, nr.1, în zilele de
luni-joi, orele 08:00-16:30, vineri,
orele 08:00-14:00, precum și la
următoarea adresă de internet:
www.apmil.anpm.ro. Publicul inte-

resat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina
de internet a APM Ialomiţa.
l Unitatea administrativ-teritorială
Călărași, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.24, 26, 36, 56, începând cu
data de 15.12.2020, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Comunei Călărași, conform art.14 alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice mijloace de comunicare decât
cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Ciupercenii Noi, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.16, 24, începând cu data de 15.12.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Comunei Ciupercenii Noi, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
l SC Rewe (Romania) SRL cu
sediul în sat Ștefăneștii de Jos,
comuna Ștefăneștii de Jos, str.
Bușteni, nr.7, titular al activitații de
comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi și tutun ce se desfașoară în
Municipiul Bârlad, Str. Republicii,
nr. 200, etaj P, jud. Vaslui, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a autorizației
de mediu pentru activitatea declarată. Informații privind documentația depusă pot fi obținute la sediul
APM Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63,
tel. 0335.401723, fax 361842, in
zilele de luni - vineri, între orele 8:00

-14:00. Observațiile publicului,
contestaţiile, sugestiile legate de
activitate se depun în scris, sub
semnătură şi cu datele de identificare, la sediul APM Vaslui, pe toată
durata derulării procedurii de autorizare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Bratovoești, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.36, începând
cu data de 14.12.2020, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Primăriei
Bratovoești, conform art.14 alin.(1)
și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate
în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Cetate, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.32, 40, 46, 51, începând cu
data de 16.12.2020, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei
comunei Cetate, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului
şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menționate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
l S.C. RAFA Plast S.R.L., cu sediul
în Bucureşti, Bdul. 1 Mai nr.53,
Pavilion Administrativ, camera 301,
etaj 3, sector 6, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului sub
nr. J40/7379/2015, C.U.I. 34664283,
titular al activităţii: „Fabricarea
placilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic”, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a autorizaţiei
de mediu pentru punctul de lucru
amplasat în localitatea, Bucureşti,
Bdul. 1 Mai nr.53, Clădirea Corp
depozitare şi post trafo, sector 6.
Informaţii se pot solicita la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Bucureşti din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul
Morii –în spatele benzinăriei
Lukoil), între orele 9:00 -12:00, de
luni până vineri. Propuneri sau
contestaţii se pot depune la sediul
A.P.M. Bucureşti în termen de 10
zile de la data publicării prezentului
anunţ.
l Unitatea administrativ-teritorială
Orodel, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.32, 57, începând cu data de
16.12.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei comunei
Orodel, conform art.14 alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Ghercești, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.4 și nr.12, începând cu data
de 17.12.2020, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei Ghercești, conform art.14 alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Fărcaș, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sector cadastral
nr.22, începând cu data de
16.12.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Fărcaș,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
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Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
l Informare Aceasta informare
este efectuata de S.C. Rewe Projektentwicklung Romania S.R.L., cu
sediul social in comuna Stefanestii
de Jos, Str.Busteni, Nr.7, jud.Ilfov,
avand numar de ordine in registrul
comertului J23/4103/2015,
CUI-16128066, ce intentioneaza sa
solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucuresti, aviz
de gospodarire a apelor pentru
realizarea lucrarilor de “Construire
magazin PENNY, alei carosabile,
pietonale si parcare, elemente
semnalistica, imprejmuire, post
trafo, puƫ forat”, localizat in orasul
Otopeni, jud.Ilfov. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta ape
uzate menajere, ce se vor evacua
intr-un bazin vidanjabil. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor, pot contacta
solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si
recomandari se pot adresa solicitant u l u i s a u l a n r. d e t e l e f o n
0723587012 dupa data de
07.12.2020.
l Stimați artiști, CREDIDAM va
efectua, începând cu data de
15.12.2020, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor II și III
2020, încasate în perioada 01 iunie
2020 - 30 noiembrie 2020 (inclusiv
sume recuperate pentru perioade
din urmă), pentru sursele Radio,
TV și Cinema, a sumelor aferente și
încasate în 01 iunie 2020-30 noiembrie 2020 (inclusiv sume recuperate
pentru perioade din urmă), pentru
sursele Cablu, Comunicare publică
și Internet, precum și a sumelor din
sursa Copie privată încasate de la
UPFR (colectorul unic) la datele 22
iunie 2020, 22 iulie 2020, 27 august
2020, 01 octombrie 2020, 02 octombrie 2020, 21 octombrie 2020, 23
noiembrie 2020 (inclusiv recuperări). Viramentele încep la data de
15.12.2020 și vor continua pănă la
sfărșitul lunii ianuarie 2021, în
funcție de numărul borderourilor.
Aceste remunerații sunt repartizate
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titularilor de drepturi, proporţional
cu utilizarea reală a repertoriului
declarat la CREDIDAM de fiecare
artist interpret, în baza playlistelor
primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață
pentru sursa Copia privată. În
cazul în care, membrii
CREDIDAM/nemembrii nu au
înregistrat la CREDIDAM repertoriul care înțeleg să fie protejat,
CREDIDAM este exonerat de
răspundere a plății remunerațiilor
către aceștia. Pentru sursele de
gestiune colectivă obligatorie,
artiştii interpreți sau executanți
care nu sunt membrii
CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se
cuvin pentru a evita prescrierea
acestora. Prezentul anunţ reprezintă notificare prevăzută de
art.159 din Legea nr. 8/1996,
privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată). Potrivit
alin.3 din art.159 din Legea nr.
8/1996, privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (republicată)
revendicarea sumelor prevăzute la
alin.2 de către autori sau titularii de
drepturi se poate face în 3 ani de la
data notificării. Prezenta notificare
va fi postată pentru opozabilitate pe
www.credidam.ro la data de
08.12.2020, precum și într-un ziar
de largă circulație. Vă puteți adresa
CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de
01.02.2021, la numărul de telefon:
021.307.92.00, la e-mail office@
credidam.ro sau la sediul
CREDIDAM din str. C.A. Rosetti
nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă solicităm să respectați acest
termen (01.02.2020), astfel încât
toate resursele să poată fi alocate
realizării și verificării repartiției.

LICITAȚII
l Debitorul SC De Fringhii
Constructii Transporturi Daniel
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1. Stoc de marfa aflat in patrimoniul societatii debitoare, in valoarea
de 51.218, 77 Lei exclusiv TVA.
Pretul de pornire al licitatilor
reprezinta 20% din valoarea de
piata exclusiv TVA aratat in
Raportul de evaluare. Participarea
la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO76
UGBI 0000 8020 0329 3RON
deschis la GARANTI BANK SA
-Ag. Ploiesti Mihai Viteazul pana la

orele 14:00 am din preziua stabilita
licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a
Regulamentelor de licitatie pentru
bunurile din patrimoniul debitoarei,
de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru stocul de marfa prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 18.12.2020, ora 15:00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor fi in data de
08.01.2021; 15.01.2021; 22.01.2021;
29.01.2021, ora 15:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.” Pentru relatii suplimentare si vizionarea apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Marinos Construct
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1.Teren situat in intravilanul
comunei Blejoi, Parcela Cc 104/12,
Cc 104/13, Tarlaua 16, Judet
Prahova, in suprafata de 1.835 mp.
Pretul de pornire al licitatiei este de
55.050,00 Euro exclusiv TVA. 2.
Teren situat in intravilanul Mun.
Ploiesti, Str. A. T. Laurian, Jud.
Prahova, in suprafata totala din
masuratori de 117 mp.(suprafata
din acte de 130 mp.). Pretul de
pornire al licitatiei este de 6.435,00
Euro exclusiv TVA. Pretul caietului
de sarcini pentru imobilele aflate in
proprietatea Marinos Construct
SRL, este de 1.000,00 Lei exclusiv
TVA. -Pentru imobilul de la pozitia
nr. 1(unu) pretul de pornire al licitatiei reprezinta 60% din valoarea de
piata exclusiv TVA din Raportul de
evaluare. -Pentru imobilul de la
pozitia nr. 2(doi) pretul de pornire
al licitatiei reprezinta 50% din
valoarea de piata exclusiv TVA din
Raportul de evaluare. Participarea
la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO91
FNNB 0051 0230 0947 RO02
deschis la Credit Europe Bank,
Sucursala Ploiesti, 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 Caietelor de
sarcini pentru proprietatile imobiliare, de la sediul lichidatorului

judiciar. Pentru proprietatile imobiliare prima sedinta de licitatie a fost
stabilita in data de 17.12.2020 ora
11:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de
07.01.2021; 14.01.2021; 21.01.2021;
28.01.2021, ora 11:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor,
nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionarea apelati tel. :
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro.
l Debitorul Kaproni Construct
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1. Statie Betoane Mobymix, pret
pornire licitatie - 36.000,00 Euro
exclusiv TVA; -Pretul Caietului de
sarcini pentru statia de betoane
1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul
de pornire al licitatilor pentru statia
de betoane, apartinand Kaproni
Construct SRL reprezinta 45% din
valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare.
Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO67 BACX 0000 0018 5114 1000
deschis la UniCredit Bank pana la
orele 14:00 am din preziua stabilita
licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de sarcini si Regulamentului de licitatie pentru bunul aflat
in patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru
statia de betoane, prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de
18.12.2020, ora 12.00, iar daca
bunul nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 08.01.2021;
15.01.2021; 22.01.2021; 29.01.2021;
05.02.2021, ora 12:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor,
Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
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calitate de lichidator judiciar al
Total Confort SRL desemnat prin
sentinta civila nr. 3250/ 25.05.2017,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
13833/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica a bunurilor
mobile constand in mijloace de
transport, instalatii tehnice, aparatura de masurat si electronice birou,
mobilier si aparatura birotica, in
valoarea totala de 18.989,60 lei
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor
mobile apartinand societatii falite
se va organiza in data de 18.12.2020
ora 14.00, prin licitatie publica. In
cazul in care bunurile nu se vor
adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 9
(noua) licitatii saptamanale, în
datele de 08.01.2021, 15.01.2021,
22.01.2021, 29.01.2021, 05.02.2021,
12.02.2021, 19.02.2021, 26.02.2021
si 05.03.2021 la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietul de sarcini se poate achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este de
300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel.021.227.28.81.
l Debitorul SC Valleriana Medics
Consult SRL - in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii S.P.R.L., scoate la
vanzare: Bunurile mobile apartinand SC Valleriana Medics Consult
SRL -in faliment, pretul de pornire
al licitatiei fiind diminuat cu 80%
fata de cel stabilit prin Raportul de
evaluare, exclusiv TVA, in bloc sau
individual, iar lista cu aceste bunuri
poate fi obtinuta de la lichidatorul
judiciar. Pretul caietului de sarcini
este de 500 de lei, exclusiv TVA si se
achita prin OP in contul nr. RO43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis
la ING Bank - Sucursala Doro-

GATA!
Simplu, nu?

banti, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et. 5, sector
1. Garantia de participare la licitatie, in valoare de 10% din pretul
de pornire al licitatiei pentru bunurile mobile pentru care se liciteaza,
va fi platita in lei la cursul BNR din
data efectuarii platii, pe seama
debitoarei SC Valleriana Medics
Consult SRL in contul de lichidare
nr. RO75 CARP 0160 0084 5973
RO01 deschis la Banca Comerciala
Carpatica. Participarea la licitatie
este conditionata de depunerea
dovezii de achitare a caietului de
sarcini cat si de dovada achitarii
garantiei de participare la licitatie
care se vor depune in original la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71,
et.5, sector 1, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilite
pentru sedinta de licitatie. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 16.12.2020, ora 14:00 iar
daca acestea nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor fi in data de:
06.01.2021, 13.01.2021, 20.01.2021,
27.01.2021, ora 14:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
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.
4982/18.11.2020 Tribunal Bucuresti, dosar nr. 13706/3/2020,
anunţă deschiderea procedurii
simplificate a falimentului debitorului CVC Property Investments
CO SRL, Bucuresti, str. Vultureni,
nr.65, sector 4, CUI 18350475,
J40/1758/2006. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
04.01.2021. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este
14.01.2021. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor este 08.02.2021. Prima
adunare a creditorilor la data de
19.01.2021 ora 11:00.
l CII Dudaş Ramona, în calitate de
lichidator judiciar al SC Magnum
Residence SRL, cu sediul în Timi-
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şoara, CUI:23221990, organizează
licitație publică cu strigare în fiecare
zi de joi a fiecărei săptămâni, începând cu data de 10.12.2020, ora
12:00, în Timișoara, str.Proclamația
de la Timișoara, nr.7, Birou 7, jud.
Timiș, pentru vânzarea bunului
imobil constând în teren intravilan de
tip Curți Construcții înscris în
CF406753 Cad: 1592, 1591 Timișoara, str.Zefirului, suprafaţă
8.506mp, la prețul de 163.200EURO
+TVA, la cursul BNR din ziua
vânzării. Cei interesaţi vor depune
ofertele la adresa indicată mai sus,
vor achita o garanție de 10% din
prețul de pornire și vor achiziționa
caietul de sarcini, toate acestea cu cel
puțin 2 zile înainte de data licitației.
Toţi cei care pretind vreun drept
asupra bunului licitat să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită
pentru licitaţie sub sancţiunea de a
nu mai fi ţinuţi în seamă după
această dată. Alte informaţii le puteţi
af la de la lichidatorul la
tel.0722.703.385, 0726.640.797.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al SVF
Construct SRL, desemnat prin
incheierea de sedinta din data de
23.04.2019, pronuntata in dosar nr.
36681/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
a urmatoarelor bunuri mobile aflate
in proprietatea SVF Construct SRL:
Centrala telefonica in valoare de
209,30 lei exclusiv TVA; Centrala
Keston C36 in valoare de 331,80 lei
exclusiv TVA; Centrala Keston C36
Combi in valoare de 364,70 lei
exclusiv TVA; Nivela rotativa PR12
in valoare de 781,20 lei lei exclusiv
TVA; Schela metalica in valoare de
1.397,90 lei exclusiv TVA; Autoturism marca Ford Fusion in valoare
de 7.563,50 lei exclusiv TVA; Autoturism marca Fiat Doblo in valoare
de 9.795,80 lei exclusiv TVA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza

in data de 17.12.2020 ora 14:00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunurile mobile nu se vor
adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 4 (patru)
licitatii in datele de 07.01.2021,
14.01.2021, 21.01.2021 si 28.01.2021
la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12:00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Costul unui caiet de sarcini

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
este de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81 sau
0721.236.313.

PIERDERI
l Costea M.Marian,declar furat si
nul atestatul de marfa si persoane
eliberat de ARR .
l SC Eurorom Art SRL pierdut
Rezoluție înființare societate din
1999, emisă de ONRC București.
l Pierdut autorizaţie Turcia terţă,
nr. 626328, aparţinând SC MW
Expres Trans SRL. Se declară nulă.
l Pierdut certificat de înregistrare
seria B nr. 1770090 privind Price
Impact SRL, CUI 11715752,
J08/395/28.04.1999, cu sediul în
Braşov, str. Calea Hărmanului nr.
84, jud. Braşov. Se declară nul.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Pierdut atestat transport marfuri
periculoase, emis de ARR Prahova,
pe numele de Dumitru Daniel
Manolache. Il declar nul.
l Siidedany SRL, CUI:33529840,
pierdut certificat înregistrare
B3193986/11.03.2016 și certificate
constatatoare nr.35760/03.02.2015,
81582/11.03.2016 și 12399/
20.01.2016. Le declar nule.
l Pierdută legitimația de student
emisă de Facultatea „Nicolae Titulescu”, pe numele de Badara Florina-Roxana. O declar nulă.
l Pierdut diploma grad principal
Asistent medical, medicină generală,
seria B, nr.0007484, pe numele
Drăgan Marieta. O declar nulă.
l Pierdut Certificate constatatoare
nr. 3446/17.01.2019, 505391/
06.03.2012pt. SC Epin Company
SRL. Le declar nule.

