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OFERTE SERVICIU
l Megajorvin SRL angajează cinci
posturi de săpător manual (COD
COR 931204 ). Condiții: studii generale. E-mail: vilyo.confort@gmail.com
l Vilyo Confort SRL angajează 4
posturi de manipulant marfă la raft
(cod COR 933303). Condiții: studii
generale. E-mail: vilyo.confort@
gmail.com
l Primaria Dobroesti - Ilfov organizeaza in data de 05.01.2021 concurs
recrutare pentru Inspector de specialitate IA si Paznic - Compartiment
Administrativ, Gestionare Domeniu
Public și Privat. Conditii de participare pentru Paznic : studii medii/
generale , vechime in munca 15 ani,
pentru Inspector de specialitate IA :
studii universitare de licență absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă,
în domeniul științe sociale, vechime in
munca 5 ani. Detalii la 021.255.33.20
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 Primăria Ștefăneștii de Jos- Ilfov
organizează în data de 06.01.2021
concurs recrutare pentru postul de
Guard- Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ. Dosarele se
depun in perioada 10.12.202023.12.2020, ora 15:00 la sediul primariei din șos. Ștefănești nr. 116, comuna
Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov. Conditii
de participare: studii medii/ generale,
vechime in munca 5 ani. Detalii la
021-361.35.29.
l Clubul Sportiv al Armatei
„Steaua”, cu sediul în București,
sector 6, B-dul.Ghencea, nr.35, anunță
suspendarea concursului organizat
pentru încadrarea a 3 (trei) posturi
vacante de personal civil contractual
de Kinetoterapeut la cabinetul
medical din Centrul de administrare
stadion „Steaua”, în baza prevederilor
art.37 alin.(1) Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul
comisiei de concurs, tel.021.413.60.07,
int.125 sau 143.
l Spitalul Militar de Urgenta ,,Dr.Ion
Jianu,,-Pitesti organizeaza concurs
pentru ocuparea urmatoarelor posturi
vacante de personal civil contractual:1
post de muncitor necalificat I-bloc
alimentar, administrativ (nu necesita
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vechime in meserie). Concursul se va
desfasura in perioada 31.12.202007.01.2021, incepand cu ora 10:00, la
sediul S.M.U. ,,Dr.Ion Jianu,,-Pitesti,
dupa cum urmeaza: proba scrisa in
data de 31.12.2020 ora 10:00 si proba
de interviu in data de 07.01.2021 ora
09:00. Perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concursuri este:
08.12.2020- 21.12.2020. Data limita de
depunere a dosarelor de inscriere la
concurs este: 21.12.2020 ora-15:00.
Relatii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.org la rubrica anunturi si la
Biroul Resurse Umane din S.M.U.
,,Dr. Ion Jianu,,-Pitesti cu sediul in
mun. Pitesti, str.Negru Voda nr.47,
jud.Arges. Telefon: 0248.218.090,
0248.218.172 interior 414.
l Spitalul Militar de Urgenta ,,Dr.Ion
Jianu,,-Pitesti organizeaza concurs
pentru ocuparea urmatoarelor posturi
vacante de personal civil contractual:1
post de muncitor calificat I- zugravvopsitor (studii generale/ medii),
formatia intretinere cladiri si instalatii, administrativ (necesita 9 ani
vechime in meserie). Concursul se va
desfasura in perioada 30.12.202006.01.2021, incepand cu ora 10:00, la
sediul S.M.U. ,,Dr.Ion Jianu,,-Pitesti,
dupa cum urmeaza: proba scrisa in
data de 30.12.2020 ora 10:00 si proba
de interviu in data de 06.01.2020 ora
09:00. Perioada de depunere a dosarelor de inscriere la concursuri este:
08.12.2020-21.12.2020. Data limita de
depunere a dosarelor de inscriere la
concurs este: 21.12.2020 ora-15:00.
Relatii suplimentare pe site-ul www.
smupitesti.ro la rubrica anunturi si la
Biroul Resurse Umane din S.M.U.
,,Dr.Ion Jianu,,-Pitesti cu sediul in
mun.Pitesti, str.Negru Voda nr.47, jud.
Arges. Telefon: 0248.218.090,
0248.218.172 interior 414.
l Școala Gimnazială nr.1 Ciorogârla, Judeţ Ilfov organizează
concurs de recrutare în vederea
ocupării pe perioadă nedeterminată
a următoarei funcţii contractuale de
execuţie vacante de: -1 post Informatician, timp parțial de 4 ore/zi -Structura: Școala Gimnazială nr. 1
Ciorogârla. Concursul se organizează la sediul Școlii Gimnaziale nr.1
Ciorogîrla din Str. Șos. București
nr.110, Comuna Ciorogîrla, județul
Ilfov, în data de 05 Ianuarie 2021,
ora 11:00, proba scrisă și proba practică. Interviul va avea loc în data de
11 Ianuarie 2021, ora 11:00. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.3, din Hotărârea
nr.286/2011 (*actualizată*), cu
modificările şi completările ulterioare la care se adaugă: •studii superioare și calificare în domeniul

postului; •competențe de formator;
•vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului- 5 ani.
Dosarele de înscriere se depun în
termen de 10 de zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la Secretariatul Școlii Gimnaziale nr.1 Ciorogîrla din Str. Șos. București nr.110,
Judeţul Ilfov, până la data de 28
Decembrie 2020, ora 14:00. Dosarul
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.6 din
Hotărârea nr.286/2011 (*actualizată*), iar documentele vor fi prezentate şi în original în vederea
verificării şi certificării. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul unității de învățământ şi pe site-ul Școlii Gimnaziale
nr.1 Ciorogîrla. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul unității de
învățământ şi la numărul de telefon
021/350.32.30.
l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul
în str.Școlii, nr.79, comuna Ciolpani,
județul Ilfov, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractual
vacante, de: informatician 0,5 post,
pe perioadă nedeterminată, conform
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura la Școala Gimnazială
nr.1, str.Școlii, nr.79, comuna Ciolpani, conform calendarului: Proba
scrisă: 05.01.2021, ora 09:00; Proba
practică: 05.01.2021, ora 14:00; Interviul: 06.01.2021, ora 09.00. Dosarele
se depun în termen de 10 zile lucrătoare. Pentru participarea la concurs
candidații trebuie sǎ îndeplineascǎ
următoarele condiții: Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor -absolvirea, cu
diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior sau a unei unităţi de
învăţământ preuniversitar de profil
(informatică); -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului -nu se solicită. Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii
gimnaziale nr.1 Ciolpani sau la tel/
fax: 021/266.81.25. Bibliografia și
tematica sunt postate la avizierul
unității școlare.
l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul
în comuna Mogoșoaia, Șos. București-Târgoviște, nr.107, judeţul Ilfov,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, 0,5 normă de Informatician,
conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura la sediul
instituției astfel: -Proba scrisă în data
de 07.01.2021, ora 09:00; -Proba
practică în data de 08.01.2021, ora
9:00; -Proba interviu în data de
08.01.2021, ora 12:30. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare, absolvent învățământ universitar de profil (informatică, matematică-informatică,
informatică-economie, automatizări
și calculatoare) sau absolvent învățământ universitar și cu alte studii în
domeniu informatică, rețelistică etc;
-vechime în specialitate: nu se solicită, dar constituie un avantaj.
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
instituției până la data de 24.12.2020.
Relaţii suplimentare la sediul instituției, persoană de contact: Găișteanu
Anișoara, telefon/fax 021/351.66.94,
0730.588.443, e-mail: scoalamogosoaia@yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială „Alexandru
Ioan Cuza”, cu sediul în: municipiul
Roman, strada Cuza Vodă, nr.34,
județul Neamţ, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual, aprobat prin H.G.
nr.286/2011. Denumirea postului: 1
post vacant de Administrator de
patrimoniu, contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: liceale cu examen
de bacalaureat; -vechime în domeniul de gestiune -minim 3 ani;
-cursuri de specializare în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -proba scrisă în data de
05.01.2021, ora 13:00, la sediul instituției; -proba interviu în data de
07.01.2021, ora 12:00, la sediul instituției. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de
24.12.2020, la secretariatul instituției. Date contact: Secretariat, tel.
0233/741.410.
l Școala Gimnazială Făcăeni, cu
sediul în comuna Făcăeni, Str. Școlii
nr.2, judeţul Ialomița, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: administrator financiar, grad I (S), conform
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 12.01.2021, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 13.01.2021, ora
09:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: unversitare economice; -vechime: 7 ani.
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
Școlii Gimnaziale Făcăeni, din Str.
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Școlii, nr.2, localitatea Făcăeni,
județul Ialomița. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale
Făcăeni, persoană de contact: Lalu
F l o r i c a - s e c r e t a r, t e l e f o n
0243/313.219.

CITAȚII
l Se citează numitul Olteanu Gabriel,
pârât în dossarul nr. 1131/280/2013*
la Judecătoria Piteşti, la termenul din
10.12.2020, complet C4-2, în proces cu
Ştefan Maria şi alţii, având ca obiect
partaj judiciar.
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.
l Numiții Csicso Vaszali Debala,
Relin Pelagucza, sunt chemați la
Judecătoria Sighetu Marmației, în
data de 02.03.2021, ora 11:00, în calit a t e d e p â r â ț i î n d o s a r n r.
1493/307/2020, având ca obiect uzucapiune.
l Numitul Kindris Iuon este chemat
la Judecătoria Sighetu Marmației, în
data de 02.03.2021, în calitate de
pârât în dosar nr. 1492/307/2020,
având ca obiect uzucapiune.
l Pierdut Ordinul Prefectului judetului Ilfov nr.3013 din 10/12/2004 emis
pe numele Iordache Elena si Iordache
Gheorge, strada Oltului numarul 9,
comuna Pantelimon, Judetul Ilfov. Se
declara nul.
l Numita Komjatsegi Agneta, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Cluj-Napoca, str.Ilie Măcelaru,
nr.24, jud.Cluj, este citat la Judecătoria Cluj-Napoca pe data de
28.01.2021, ora 12:30, completul
C6-NCPC, camera 102, în calitate de
pârât, dosarul civ. nr.16529/211/2019,
în procesul ca obiect: acțiune în
constatare, fond, cu reclamanta
Pascalau Ileana.
l Numita Komjatszegi Ana, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Prundu Bârgăului, nr.64/3, jud.
Bistrița Năsăud, este citat la Judecătoria Cluj-Napoca pe data de
28.01.2021, ora 12:30, completul
C6-NCPC, camera 102, în calitate de
pârât dosarul civ. nr.16529/211/2019,
în procesul ca obiect: acțiune în
constatare, fond, cu reclamanta
Pascalau Ileana.
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l Numita Komjatszegi Ludovic, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Cluj-Napoca, str.Masarik, nr.27,
jud.Cluj, este citat la Judecătoria
Cluj-Napoca pe data de 28.01.2021,
ora 12:30, completul C6-NCPC,
camera 102, în calitate de pârât
dosarul civ. nr.16529/211/2019, în
procesul ca obiect: acțiune în constatare, fond, cu reclamanta Pascalau
Ileana.
l Numiții Csicso Vaszali Debala,
Relin Pelagucza, sunt chemați la
Judecătoria Sighetu Marmației, în
data de 02.03.2021, ora 11:00, în calit a t e d e p â r â ț i î n d o s a r n r.
1493/307/2020, având ca obiect
uzucapiune.
l Se aduce la cunoștința publică
faptul că există pe rolul acestei
instanțe dosarul civil nr.1610/322/2020
din 19.11.2020, privind pe reclamantul Pall Ștefan, având ca acțiune
în constatare și dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune de
către reclamant asupra imobilului
înscris în CF.nr.28506-Turia (nr.CF.
vechi.92), în care figurează ca proprietar tabular numitul ROZSA
SANDOR (decedat la data de 2.
aprilie.1946), în termen de 1(una).
lună de la afișarea somației, în caz
contrar se va trece la judecarea
cererii.
l Succesibilul Stingu Dorin-Florian, cu domiciliul necunoscut este
citat sa se prezinte in data de
17.12.2020, ora 12:00, la sediul Societatii Profesionale Notariale
Dobre-Todorescu din municipiul
Resita, str. I.L.Caragiale nr. 4-5,
judetul Caras-Severin, in calitate de
fiu, pentru a participa la dezbaterea
succesiunii defunctei Stangu
Eleonora, decedata la data de
18.12.2019, cu ultimul domiciliu in
municipiul Resita, ale. Trei Ape nr.
1, judetul Caras-Severin. Cererea de
deschidere a procedurii succesorale
a fost facuta de succesibilul Stingu
Eugen-Filip, fiul defunctei.Pana la
termenul fixat puteti opta intre
urmatoarele posibilitati: sa dobanditi calitatea de mostenitor, urmand
sa dati in acest sens o declaratie
autentica de acceptare a succesiunii,
iar in cazul in care nu va puteti
prezenta , veti putea incheia o
procura autentica prin care sa
desemnati o alta persoana sa va
reprezinte la dezbaterea succesiunii,
sau puteti sa renuntati la mostenire
printr-o declaratie autentica pe care
sa o depuneti la dosarul cauzei.In
cazul in care nu acceptati mostenirea in termen de un an de la data
deschiderii mostenirii, se va

prezuma, conform art. 1.112 din
Legea 287/2009 privind Codul Civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, ca ati renuntat la mostenire.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Chisineu Cris se afla
dosarul nr. 2589/210/2020 cu termen
de judecata la data de 20.01.2021 ora
12.00, avand ca obiect cererea lui
Pilinscki Alexandru, pentru constatarea dobandirii a dreptului de
proprietate prin uzucapiune, asupra
imobilului teren extravilan din Vanatori in suprafata totala de 1.61 ha,
inscris in TP 70526/19.02.2002,
respectiv tarla 67 parcela 289/3/16 in
suprafata de 1.15 ha si tarla 63,
parcela 273/1/46 in suprafata ce 0.46
ha, neintabulat in CF, avand proprietar Kocsis Magda si Kocsis Maria.
Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar indicat
mai sus in termen de o luna de la
data publicarii prezentei somatii.
l Avand in vedere ca prin actiunea
civila ce face obiectul dosarului nr.
3650/55/2020 al Judecatoriei Arad,
petentul Iancsik Stefan, cu domiciliul
in Nadlac, str. Independentei, nr. 53,
Jud. Arad solicita dobandirea prin
uzurpaciune a dreptului de proprietate asupra cotelor-parti de proprietate de 68/534 si 68/534 din imobilul
teren in suprafata de 534 mp, situat
in Nadlac, str. Independentei, nr. 53,
inscris in CF nr. 304943 Nadlac, coteparti de proprietate asupra carora
sunt mentionati in cartea funciara ca
proprietari Drahokupil Venczel si
sotia Drahokupil Erzsebet, nascura
Magyar, cei interesati sunt invitati sa
faca opozitie fata de aceasta actiune
in termen de 1 luna de la afisarea
prezentei, in caz contrar urmand a se
trece la judecarea cauzei.

DIVERSE
l Anunt Public privind depunerea
solicitarii de emitere a acordului de
mediu (titularul proiectului). SC
Global Extension SRL anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Constr. Imobil
P+8 propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, str. Aleea Pogoanelor,
nr. 1-3, lot 1. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Bucuresti, din Bucuresti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la
sediul titularului Global Extension
din str. Octavian, nr. 35E, in zilele de
luni-vineri, intre orele 09:00:12:00.
Observatii publicului se primesc zilnic
la sediul APM Bucuresti.

l Anunt Public privind depunerea
solicitarii de emitere a acordului de
mediu (titularul proiectului). SC
Global Extension SRL anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Constr. Imobil
P+8 propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, str. Aleea Pogoanelor,
nr. 1-3, lot 2. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Bucuresti, din Bucuresti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la
sediul titularului Global Extension
din str. Octavian, nr. 35E, in zilele de
luni-vineri, intre orele 09:00:12:00.
Observatii publicului se primesc zilnic
la sediul APM Bucuresti.
l Unitatea Administrativ teritoriala
Manasia , judetul Ialomita anunta
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 4,5,14 si 15 incepand cu data de
21.12.2020 pe o perioada de 60 de zile
, la sediul Primariei Comunei
Manasia , strada Biserica Veche nr. 1 ,
judetul Ialomita , conform art. 14
alin. (1) si (2) din Legea Cadastrului
si Publicatii Imobiliare nr. 7/1996 cu
modificarile si completarile ulterioare
. Publicarea se va face si pe site-ul
www.manasia.ro. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primariei si
pe site-ul Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate imobiliara.
l Magnum Gaz SRL, titular al
proiectului „Desfășurarea unui
program de cercetare geologică în
faza de explopare cu foraje și lucrări
miniere ușoare în perimetrul de
explorare Pregheda Sud“, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenția pentru Protecția Mediului
Caraș-Severin, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului: fără evaluarea impactului
asupra mediului, pentru proiectul
“Desfășurarea unui program de
cercetare geologică în faza de explopare cu foraje și lucrări miniere
ușoare în perimetrul de explorare
Pregheda Sud”, propus a fi amplasat
în UAT comuna Eftimie Murgu și
UAT comuna Bania. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Caraș-Severin din Reșița,
str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de
luni-joi, între orele 08:00-15:00 și
vineri, între orele 8:00-13:00, precum
și la următoarea adresă de internet
www.apmcs.apnm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publi-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
cării anunțului pe pagina de internet
a autorității competente pentru
protecția mediului.
l S.C. Donato COM S.R.L., anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
Agentia pentru Protectia Mediului
Dambovita: nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
Construire hala metalica pentru
depozitare cu regim de inaltime
parter, propus a fi amplasat in
Pucioasa, str.Florin Popescu, nr.5, jud.
Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la
A.P.M.Dambovita din Municipiul
Targoviste, str.Calea lalomitei, nr.1.
jud.Dambovita. in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-16:00, precum si
la urmatoarea adresa de internei
http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poale inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare
in termen de 10 zile de la publicarea
pe pagina de internet a autoritatii
competente pentru proiectia
mediului.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Braloștița, din județul Dolj, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.40, 41, 64, începând cu data
de 16.12.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Comunei Braloștița,
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 de
comunicare decât cele menționate
mai sus, nu vor fi luate în considerare.
l Anunţ public privind decizia finală
a etapei de încadrare: Striblea Daniel
Ioan anunţă publicul interesat că s-a
luat de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Covasna Decizia finală a
etapei de încadrare nr. 47 din data de
4.12.2020, privind Amenajamentul
silvic proprietate privată aparţinând
S.C. Producţie şi Prestări Romdam
S.R.L. şi persoanelor fizice Striblea
Daniel Ioan şi Striblea Mona Maria U.P. I Valea Buzăului , situat în UAT
Sita Buzăului, fără aviz de mediu.
l Unitatea administrativ-teritorială
Seaca de Pădure, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
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sectorul cadastral nr.16, începând cu
data de 17.12.2020, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei
Comunei Seaca de Pădure, 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.
l S.C.CCB Developing 2018 S.R.L.
având sediul în Str.Aristide Demetriade, nr.1/5, camera 6, Municipiul
Timișoara, titular al Planului Urbanistic Zonal-Construire imobile
pentru locuințe și funcțiuni complementare (spații comerciale), împrejmuire teren și acces în incintă,
comuna Șimand. Localitatea Șimand,
E671/DN79, nr.423, C.F.304685
Șimand, top.38, 36, 37, 29/c/b, 39,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul
menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul APM
Arad, strada Splaiul Mureșului, FN,
localitatea Arad, judeţul Arad, de luni
până joi între orele 09.00-16.00, vineri
între orele 09.00-13.00. Observaţii/
comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul APM Arad, în termen
de 18 zile de la data publicării anunţului.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Afumați, din județul Dolj, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 8, 10, 11, 18, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 36, începând cu data de
18.12.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Comunei Afumați,
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 de
comunicare decât cele menționate
mai sus, nu vor fi luate în considerare.

LICITAȚII
l Debitorul SC Aqua Trans Edilitar
SRL” societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse SI
Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1.Bunuri mobile (tuburi de presiune
din beton precomprimat de tip
Premo) in valoare de 57.328,7 lei
exclusiv TVA; 2.Bunurile se vand
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individual. Pretul Caietului de
Sarcini pentru bunurile aflate in
patrimoniul debitoarei SC Aqua
Trans Edilitar SRL este de 500,00
Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire
al licitatilor pentru bunurile mobile
apartinand SC Aqua Trans Edilitar
SRL este de 65% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul de lichidare nr.
RO64 UGBI 0000 7920 0298 9RON
deschis la Credit Agricole Bank
Romania 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 pentru
bunurile mobile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru bunurile mobile
aflate in patrimoniul debitoarei
prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 17.12.2020, ora
13:00, 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 13:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul social al lichidatorului judiciar din str. Buzesti. nr.71, et.5, cam
502-505, sect. 1, Bucuresti. Pentru
relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Anuntul poate fi
vizualizat si pe site www.dinu-urse.
ro
l Cabinet Individual de Insolvenţă
Ștefănescu Cristian, cu sediul în
Craiova, str. A. I. Cuza, Bl.
PATRIA, Sc. B, et. 1, Ap. 5, judeţul
Dolj, Nr. matricol: 1B4603, Tel./Fax:
0251/414187, reprezentată de Ștefănescu Cristian, notifică faptul că în
temeiul art. 71 alin.1 din Legea
85/2014 s-a dispus intrarea în faliment prin procedura simplificată a
debitorului S.C. Euro International
Real Estate. S.R.L., cu sediul în
Mun. București, str. Intr. Prof. Iuliu
Valaori, nr. 9, et. P, ap. 2, Sector 3,
având J40/20337/2006 și C.U.I.:
19577043, în dosarul numărul
23143/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului București, cu urmatoarele
termene limită: 1. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19.01.2021. 2. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor
este 26.01.2021. 3. Termenul pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 09.02.2021. 4.
Data primei şedinte a Adunării
Generale a Creditorilor este

28.01.2021, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Craiova, str.
A. I. Cuza, Bl. PATRIA, Sc. B, et. 1,
Ap. 5, judeţul Dolj. Relații la tel.:
0745.574440.
l Debitorul SC Vildro Prod SRL cu
sediul în Dr.Tr.Severin str.Numa
Pompiliu nr.30, jud.Mehedinţi,
J25/1812/1994, CIF:6752916, aflata
în procedură de faliment in
bankruptcy, en faillite în dosar nr.
1168/101/2010, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL
reprezentat de asociat coordonator
Popescu Emil, cu sediul ales în Dr.
Tr. Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A,
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare, la
un pret diminuat cu 35% fata de
pretul stabilit prin raportul de
evaluare (conform hotararii
adunarii creditorilor din data de
29.09.2020): - Bunul imobil, aflat in
garantia creditorului Kruk Romania
SRL, *Teren intravilan in suprafata
de 42000 mp din acte si 42141 mp
masurata, numar C.F. 50182 situat
în com.Izvoru Bârzii, nr. cadastral:
70, jud. Mehedinți Nr. cadastral
70/24.11.2000 la pretul de 54.340,00
euro (exclusiv TVA) (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii).
Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil *teren
intravilan* descrisă anterior, o
reprezinta sentinta nr.113/2013 din
data de 29.03.2013 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată
de către judecătorul sindic in
dosarul de insolvență
nr.1168/101/2010. Licitaţia va avea
loc in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, la data de 18.12.2020 orele
15:00. Informam toti ofertanţii care
vor să participe la sedinta de licitaţie
faptul că sunt obligaţi să depuna
pana la data de 17.12.2020 orele
17:00 o garanţie reprezentand 10%
din preţul de pornire al licitaţie si sa
achiziționeze caietul de sarcini in
suma de 500 lei. Cont unic de insolvență: RO77CECEMH0101RON
0093760 deschis la CEC Bank
Sucursala Dr.Tr.Severin. Invităm pe
toti cei care vor sa participe la
şedinţa de licitaţie prin videoconferinta să transmita oferta de cumpărare și documentele în copie xerox
din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină
la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere
măsurile de prevenire a răspândirii
virusului Covid 19 (Coronavirus),
lichidatorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc
prin sistem de videoconferinta, iar
in masura in care se doreste partici-

parea fizica se impune prezenta
unui singur participant care sa
respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.)
Relaţii la telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro.
l SC Sticla Prahova SRL, prin
lichidator judiciar, anunta vanzarea
la licitatie publica la pretul de
148.200 lei, a imobilului situat in
com.Magurele , pe drumul DN 1A
spre Gornet, intabulat in CF 20542
Magurele format din teren intravilan in suprafata de 1.479 mp si
cladire spatiu de productie cu
SCD=409,75 mp, din care un corp
cladire cu SCD=146,20 mp in stare
satisfacatoare, din caramida pe
stalpi de beton, acoperis cu sarpanta
din lemn, invelitoatre din tabla
ondulata cu instalatii sanitare /apa/
electrice si un alt corp de cladire cu
SCD 263,55 mp fara utilitate intr-o
stare tehnica nesatisfacatoare.
Garantia de participare la licitatie
este in cuantum de 14.820 lei si se
plateste in contul debitoarei. Licitatiile publice se organizeaza in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
01.09.2020 si vor avea loc pe data
de: 14.12.2020, 16.12.2020,
12.01.2021, 14.01.2021, 19.01.2021,
21.01.2021 , 26.01.2021, 28.01.2021,
02.02.2021, 04.02.2021 orele 12.00,
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1
Cab.7B, Et.7. Conditiile de participare si relatii suplimentare in caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar la pretul de 2.000 lei plus
TVA si la tel. 0344104525.
l Anunț licitație publică. Vânzare
bun din domeniul privat al Unității
Administrativ-Teritoriale Comuna
Barcani, Județul Covasna. 1. Informaţii generale privind autoritatea
contractantă: Comuna Barcani, cu
sediul în satul Barcani, nr.266,
comuna Barcani, județul Covasna,
cod poștal 527010, CUI:4404710,
telefon/fax: 0267.372.525, e-mail:
primaria.barcani@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul
procedurii de licitaţie publică,
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie vândut: Autoutilitară, Volkswagen Amarok, nr.
înmatriculare CV 55 JUD, bun
mobil proprietate privată a comunei
Barcani. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire este pusă la
dispoziția persoanelor interesate, la
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cererea acestora, pe suport de hârtie,
la biroul financiar contabil impozite
și taxe, sau se poate consulta pe
site-ul www.primariabarcani.ro. 3.2.
Denumirea şi datele de contact ale
compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; biroul financiar
contabil impozite și taxe, la consilierul achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Barcani. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea documentaţiei: 100lei/
exemplar, dacă se achită la Casierie,
sau se poate descărca gratuit de pe
site-ul instituției. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
21.12.2020, 0ra 16:00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 30.12.2020, ora
16:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria comunei
Barcani, sat Barcani, nr.266,
comuna Barcani, județul Covasna,
consilier achiziții publice 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, în plic sigilat. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
31.12.2020, ora 10:00, Primăria
comunei Barcani, sat Barcani, nr.
266, comuna Barcani, județul
Covasna. 6. Instanţa competentă în
soluţionarea eventualelor litigii:
Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Covasna, Sfântu
Gheorghe, strada Kriza Janos, nr. 2,
cod poștal 520023, telefon:
0267.311.606, e-mail: tr.covasna@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 09.12.2020.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Comuna Coțofănești, cu
sediul în comuna Coțofănești, sat
Coțofănești, Str. Principală, nr. 412,
județul Bacău, cod poștal 607130,
telefon/fax 0234/330.001/
0234/330.216, e-mail: contact@
comunacotofanesti.ro, cons_loc_
cotofanesti@yahoo.com, cod fiscal
4353110. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: Un teren extravilan
disponibil, aflat în domeniul privat,
în suprafață de 15ha, situat în T16,
nr. 212, comuna Coțofănești, pentru
amenajarea unei balastiere. Terenul
este situat în Lunca Trotușului și se
identifică prin planul de amplasament și delimitare a imobilului și
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extras de carte funciară. Închirierea
s e f a c e c o n f o r m H . C . L . n r.
48/30.11.2020 și temei legal O.U.G.
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține
de către orice persoană interesată, în
urma transmiterii unei solicitări de
participare la procedură și va putea
fi achiziționată pe suport hârtie, va
putea fi transmisă prin e-mail în
urma solicitării sau va putea fi
descărcată în format electronic de
pe pagina de internet a autorității.
3.2. Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de
la Biroul Finaciar-Contabil, Achizitii
și Investiții din cadrul Primăriei
Comunei Coțofănești, cu sediul în
sat Coțofănești, Str.Principală, nr.
412, județul Bacău. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ: Costul este de 50Lei
pentru documentația de atribuire
achiziționată pe suport de hârtie se
achită numerar la Casierie. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 06.01.2021, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
14.01.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Coțofănești, sat
Coțofănești, Str.Principală, nr.412,
la Registratură, județul Bacău. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, conform
documentației de atribuire. 5. Data
și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 14.01.2021, ora 10:00,
Primăria Comunei Coțofănești, cu
sediul în sat Coțofănești, Str. Principală, nr. 412, Sala de Ședințe,
județul Bacău. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul de pe
lângă Judecătoria Onești, localitatea
Oneşti, Str. Tineretului, nr. 1, județul
Bacău, cod poștal 601068, telefon
0234/311.224, fax 0234/326.170,
e-mail: jud-onesti-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 09.12.2020.
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l Subscrisa, Consultant Insolvență
SPRL, cu sediul social în Municipiul
Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinți, înregistrată în RFO sub numărul: RFO
II-0649, CIF 31215824, reprezentată
de ec. Emil Popescu, în calitate de
lichidator judiciar al SC Fit Romania
SRL cu sediul în Bucuresti, str.Mircea
Voda nr.43, bl.M32, et.2, ap.8, Sector
3, CUI:3683030, J40/4781/1993,
aflata in procedura de faliment în
faliment, in bankruptcy, en faillite în
dosarul nr. 16556/3/2020, scoate la
vanzare, conform hotararii adunarii
creditorilor din data de 23.11.2020,
urmatoarele bunuri imobile: Apartament Cu 2 Camere, P/P+4, avand Sc
= 46,61 mp, Su = 39,18 mp si nr.
cadastral provizoriu 671 situat in
Bârlad, Aleea Parc, nr.31, bl.C4, sc.B,
parter, Jud.Vaslui, la pretul stabilit
prin Raportul de evaluare nr. 126 din
data de 09.11.2020, respectiv 18.600
Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii). Garso-

nierã, 2/P+4, avand Sc = 31,50 mp., si
Su aprox. = 25 mp., situat in Bârlad,
str.General Naumescu (fosta str.
Ceahlãu), nr.3, bl.Q114, sc.B, et.2,
ap.58, Cartier Stadion, Jud.Vaslui,
la pretul stabilit prin Raportul de
evaluare nr. 127 din data de
09.11.2020, respectiv 16.700 Euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Lichidatorul judiciar mentioneaza faptul
ca bunurile imobile mai sus mentionate nu detin documentatie cadastrala. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior o reprezinta Incheierea de sedinta din data de
27.07.2020 privind deschiderea
procedurii de faliment impotriva
debitoarei SC Fit Romania SRL,
pronunțată de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-A Civila, prin judecătorul - sindic în dosarul nr.
16556/3/2020. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din

Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A,
jud.Mehedinţi la data de 14.12.2020
orele 14:00. Informam toti ofertanţii
care vor să participe la sedinta de
licitaţie faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentand 10%
din preţul de pornire al licitaţie
pentru fiecare bun imobil in parte
respectiv sa achiziționeze caietul de
sarcini in cuantum de 500,00 lei
Exclusiv TVA pentru fiecare bun
imobil in parte, in contul unic de
insolventa al debitoarei SC Fit
Romania SRL, deschis sub nr.
RO11BRMA0999100091916905 –
Suc. Dr.Tr.Severin pana la data de
11.12.2020 orele 17:00. Invităm pe
toti cei care vor să participe la şedinţa
de licitaţie să transmita oferte de
cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere
măsurile de prevenire a răspândirii

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
virusului Covid 19 (Coronavirus),
precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care
sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.).
Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Înregistrare
nr.B2912419 și Certificat constatator
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aferent sediului social, pentru societatea Vital Test SRL, CUI:14706325.
Le declarăm nule.
l Pierdut certificat înregistrare
nr.3079277/20.05.2015 și două certific a t e c o n s t a t a t o a r e n r. 1 1 0 9 0
/19.05.2015 și 20669/06.09.2013 ale SC
Bme Fabrication SRL, Tg.Neamț,
J27//550/2013, CUI:32213350. Le
declar nule.
l Declaram pierdut si anulat urmatoarul document al PAYZONE SA
(CUI 16795469, J40/15553/2004,
sediul in: Bucuresti Sectorul 1, Piata
Charles de Gaulle nr. 15, birourile nr.
2, 3, 4, 5, 6, etajul 8: certificatul
constatator eliberat la data de
28.02.2018 in baza declaratiei model
3 nr. 60207 din 15.02.2018 privind
activitatile desfasurate la sediul social
situat in Bucuresti Sectorul 1, Piata
Charles de Gaulle nr. 15, birourile nr.
2, 3, 4, 5, 6, etajul 8.

Râzi în h h te!
Luni, 14 decembrie, Jurnalul îți aduce volumul 19 al

Enciclopediei umorului de buzunar:

Gluma în ȘCOALĂ,
nu școala
„ÎN GLUMĂ”!

Preț
special:
12,9 lei ziarul +
volumul de
bancuri

Bancuri bune cu profesori, părinți și elevi

