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şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

DIVERSE
Anunț 1- depus la APM odată cu notiﬁcarea:
Persoana ﬁzică Lahovary Pena anunță elaborarea primei versiuni a Amenjamentului silvic
constituit în UP X LAHOVARY și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului
de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la:
- sediul APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, zilnic, între orele
09.00-12.00.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Vâlcea, localitate Rm. Vâlcea,
str. Remus Bellu, nr. 6, în termen de 15 zile calendaristice de la data anunțului.

OFERTE SERVICIU
l Urgent! Am nevoie de 3 şoferi profesionişti în
Anglia. Informaţii la telefon: +447.983.661.031.
l SC Riela Comimpex SRL din Cluj Napoca,
B-dul Muncii, nr. 18, angajează: -sudor: 4 pers,
-vopsitor: 3 pers; -șlefuitor: 4 pers; -muncitor
necalificat: 9 pers. Așteptăm CV-ul dvs la adresa
de e-mail: office@rielacomimpex.ro.
l Primăria Domneşti- Ilfov organizează în data
de 03.11.2020 concurs recrutare pentru Administrator- Compartiment Monitorizare Unităţi
de Învăţământ. Detalii la 021.351.52.56.
l BRCT Suceava caută candidați pentru posturile de experți relații externe - Coordonator
implementare monitorizare, Ofițeri implementare monitorizare si Ofițeri IT&SMIS. Detalii la
adresele: www. brctsuceava.ro și www.ro-ua.net.
Informații suplimentare: tel - 0440 770 338 005
l Având în vedere prevederile art.II din Legea
nr.203 din 16.09.2020, Clubul Sportiv al Armatei
„Steaua”, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul
Ghencea, nr. 35, sector 6, reia concursul/
examenul organizat pentru încadrarea următoarelor posturi vacante de personal civil contractual, de la activitatea încheiată la data de
18.05.2020, după calendarul menționat pentru
fiecare, astfel: 1. Muncitor calificat II (electrician
joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii
şi exploatare instalaţii electrice din Centrul de
administrare stadion „Steaua”: afişare rezultate
finale: 12.10.2020. 2. Şef formaţie muncitori gr.II
la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare
centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire,
ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”: afişare rezultate selecţie
dosare concurs: 16.10.2020; proba practică:
21.10.2020, ora 11:00 (se desfăşoară la
Complexul sportiv „Steaua- Ghencea”, Bulevardul Ghencea, nr.45, Sector 6, Bucureşti);
interviu: 26.10.2020, ora 11:00 (se desfăşoară la
sediul clubului). 3.Muncitor calificat I (instalator
apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi
exploatare centrală termică, instalaţii sanitare,
de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul
de administrare stadion „Steaua”: proba practică: 21.10.2020, ora 11:00 (se desfăşoară la
Complexul sportiv „Steaua-Ghencea, situat în
Bulevardul Ghencea nr. 45, sector 6, Bucureşti);
interviul: 26.10.2020 (se desfăşoară la sediul
clubului). Informaţii suplimentare se pot obţine
la secretariatul comisiei de concurs,
tel.021.413.60.07, int.143 sau 125 şi pe site-ul
www.csasteaua.ro
l Școala Gimnazială Nr. 14, cu sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, B-dul Revoluției
16-22 Decembrie 1989, nr.6, jud. Mehedinți,
organizează, conform HG 286/23.03.2011,
concurs pentru ocupare a 1 post contractual

vacant de Muncitor I M:- Studii– medii;
-Vechime: minim 5 ani în muncă. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba practică- în data de
05.11.2020, ora 9.00, la sediul Școlii Gimnaziale
Nr. 14 Drobeta Turnu Severin. -Proba interviu- în
data de 05.11.2020, ora 13.00, la sediul Școlii
Gimnaziale Nr. 14 Drobeta Turnu Severin. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul
Școlii Gimnaziale Nr. 14 Drobeta Turnu Severin
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial,
Partea a III-a. Date contact: Școala Gimnazială
Nr. 14 cu sediul în localitatea Drobeta Turnu
Severin, B-dul Revoluției 16-22 Decembrie 1989,
nr.6, jud. Mehedinți, tel.: 0252/215315.
l Școala Gimnazială Șieu, cu sediul în comuna
Șieu, str.Principală, nr.102, judeţul Maramureș,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: Administrator rețea
calculatoare, 0,5 normă, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 05.11.2020,
ora 11:00; -Proba interviu în data de 06.11.2020,
ora 11.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare în domeniul tehnic,
informatică/ tehnologia informației, cibernetică
sau științe exacte; -vechime: minim 2 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 Secretariatul Școlii
Gimnaziale Șieu. Relaţii suplimentare la secretariatul Școlii Gimnaziale Șieu, persoană de
contact: Sabadîș Mariana, tel.0746/856.324,
E-mail: scoalasieumm@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Beciu, cu sediul în comuna
Beciu, strada Dunării, nr. 353A, județul
Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de administrator financiar I M, post -0,50 conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 03.11.2020,
ora 10:00; -Proba interviu în data de 04.11.2020,
ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -Studii medii în specialitatea postului;
-Vechime -minim 3 ani. 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 Beciu. Relații suplimentare la sediul: Strada Dunării, nr.353A, Beciu,
persoană de contact: Grejdinoiu Germenica,
telefon 0763/323.971/0247/356.907, E-mail:
scoala.beciu@gmail.com.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu nr.7, județul
Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a

ANAF - DGRFP Ploieºti. Dl. Mãrãcineanu Marius ºi dl. Mãrãcineanu
Octavian, cetãþeni români, cu domiciliul cunoscut în Câmpina, Bd. Carol I
nr. 9, bl. P3, sc. B, et. 8, ap. 36, jud. Prahova, sunt chemaþi la Judecãtoria
Câmpina din Câmpina, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, în ziua de 12
noiembrie 2020, ora 9.00 (interval orar 9.00 - 9.50), în calitate de pârâþi,
în contradictoriu cu Administraþia Finanþelor Publice Prahova, în calitate
de reclamant, în dosarul nr. 2240/204/2018, având ca obiect acþiune
oblicã partaj judiciar bunuri comune, ieºire din indiviziune.

2 posturi -funcție contractuală vacantă de
execuție: 1.Denumirea posturilor vacante și a
locului de muncă: 2 posturi asistent medical
generalist debutant, în cadrul Secției Medicină
internă; 2.Condiții generale și specifice pentru
ocuparea postului: Pot participa la concurs
persoanele care îndeplinesc condițiile generale
prevăzute de art.3 din anexa la H.G.286/2011 cu
modificările ulterioare. Condiții specifice prevăzute în fișa postului: -nivel studii: diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare,
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997;
-vechime minimă: nesolicitată. 3.Condițiile de
desfășurare a concursului: Pentru înscrierea la
concurs, candidații vor depune dosarul de
concurs la secretariatul Spitalului Orășenesc
Hațeg, până în data de 26.10.2020, ora 16:00.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 04.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba
practică în data de 06.11.2020, ora 10:00, Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
10.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoana contact:
Savulescu Nicoleta, tel.0354/408.894;
0354/408.895, fax 0354/802.463.
l Spitalul Orășnesc Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.T. Vladimirescu nr.7, județul
Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a
unui post -funcție contractuală vacantă de
execuție: 1.Denumirea postului vacant și a
locului de muncă: 1 post asistent medical generalist debutant, în cadrul Secției Pediatrie;
2.Condiții generale și specifice pentru ocuparea
postului: Pot participa la concurs persoanele
care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de
art.3 din anexa la H.G.286/2011 cu modificările
ulterioare. Condiții specifice prevăzute în fișa
postului: -nivel studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare, conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997; -vechime
minimă: nesolicitată. 3.Condițiile de desfășurare
a concursului: Pentru înscrierea la concurs,
candidații vor depune dosarul de concurs la
secretariatul Spitalului Orășenesc Hațeg, până
în data de 26.10.2020, ora 16:00. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
04.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba practică în
data de 06.11.2020, ora 10:00, Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
10.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoana contact:
Savulescu Nicoleta, tel.0354/408.894;
0354/408.895, Fax 0354/802.463.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu nr.7, județul
Hunedoara, organizează concurs pentru

ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a
unui post -funcție contractuală vacantă de
execuție: 1.Denumirea postului vacant și a locului
de muncă: 1 post asistent medical generalist /
laborator /pediatru principal, în cadrul Laboratorului de Analize Medicale; 2.Condiții generale și
specifice pentru ocuparea postului: Pot participa
la concurs persoanele care îndeplinesc conditiile
generale prevăzute de art.3 din anexa la
H.G.286/2011 cu modificările ulterioare. Condiții
specifice prevăzute în fișa postului: -nivel studii:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; -diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul

studiilor postliceale sanitare; -examen pentru
obţinerea gradului de principal; -vechime
minimă: 5 ani vechime ca asistent medical. 3.
Condițiile de desfășurare a concursului: Pentru
înscrierea la concurs, candidații vor depune
dosarul de concurs la secretariatul Spitalului
Orășenesc Hațeg, până în data de 26.10.2020, ora
16:00. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 04.11.2020, ora 10:00, sala de
documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg;
-Proba practică în data de 06.11.2020, ora 10:00,
Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în
data de 10.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoana
contact: Savulescu Nicoleta, tel.0354/408.894;
0354/408.895, Fax 0354/802.463.
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l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.T. Vladimirescu nr.7, județul
Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare,
a unui post-funcție contractuală vacantă de
execuție: 1.Denumirea postului vacant și a
locului de muncă: 1 post asistent medical generalist principal, în cadrul Secției Medicină
internă; 2.Condiții generale și specifice pentru
ocuparea postului: Pot participa la concurs
persoanele care îndeplinesc condițiile generale
prevăzute de art.3 din anexa la H.G.286/2011 cu
modificările ulterioare. Condiții specifice prevăzute în fișa postului: -nivel studii: -diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
-diplomă de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu
nivelul studiilor postliceale sanitare; -examen
pentru obţinerea gradului de principal;
-vechime minimă: -5 ani vechime ca asistent
medical. 3.Condițiile de desfasurare a concursului: Pentru înscrierea la concurs, candidații
vor depune dosarul de concurs la secretariatul
Spitalului Orășenesc Hațeg, până în data de
26.10.2020, ora 16:00. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 04.11.2020, ora
10:00, sala de documentare a Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba practică în data de
06.11.2020, ora 10:00, Spitalului Orășenesc
Hațeg; -Proba interviu în data de 10.11.2020,
ora 10:00, sala de documentare a Spitalului
Orășenesc Hațeg. Persoana contact: Savulescu
Nicoleta, tel.0354/408.894; 0354/408.895, Fax
0354/802.463.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.T. Vladimirescu nr.7, județul
Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare,
a unui post vacant-funcție contractuală de
execuție: 1.Denumirea postului vacant și a
locului de muncă: 1 post infirmieră debutant, în
cadrul Secției Medicină internă; 2.Condiții
generale și specifice pentru ocuparea postului:
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din
anexa la H.G.286/2011 cu modificările ulterioare. Condiții specifice prevăzute în fișa
postului: -nivel studii: şcoală generală; -vechime
minimă: nesolicitată. 3.Condițiile de desfășurare a concursului: Pentru înscrierea la concurs,
candidații vor depune dosarul de concurs la
secretariatul Spitalului Orășenesc Hațeg, până
în data de 26.10.2020, ora 16:00. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
05.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba practică în
data de 09.11.2020, ora 10:00, Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
11.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoana contact:
Savulescu Nicoleta, tel.0354/408.894;
0354/408.895, fax 0354/802.463.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.T. Vladimirescu nr.7, județul
Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare,
a 2 posturi vacante-funcție contractuală de
execuție: 1.Denumirea posturilor vacante și a
locului de muncă: 2 posturi infirmieră debutant,
în cadrul Secției Pediatrie; 2.Condiții generale și
specifice pentru ocuparea postului: Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc
condițiile generale prevăzute de art.3 din anexa
la H.G.286/2011 cu modificările ulterioare.
Condiții specifice prevăzute în fișa postului:
-nivel studii: şcoală generală; -vechime minimă:
nesolicitată. 3.Condițiile de desfășurare a
concursului: Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la secretariatul Spitalului Orășenesc Hațeg, până în data
de 26.10.2020, ora 16:00. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
05.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba practică în
data de 09.11.2020, ora 10:00, Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
11.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a

Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoana contact:
Savulescu Nicoleta, tel.0354/408.894;
0354/408.895, fax 0354/802.463.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu nr.7, județul
Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare,
a unui post vacant-funcție contractuală de
execuție: 1.Denumirea postului vacant și a
locului de muncă: 1 post îngrijitoare, în cadrul
Secției Obstetrică-Ginecologie. 2.Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului: Pot
participa la concurs persoanele care îndeplinesc
condițiile generale prevăzute de art.3 din anexa
la H.G.286/2011 cu modificările ulterioare.
Condiții specifice prevăzute în fișa postului:
-nivel studii: şcoală generală; -vechime minimă:
nesolicitată. 3.Condițiile de desfășurare a
concursului: Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la secretariatul Spitalului Orășenesc Hațeg, până în data
de 26.10.2020, ora 16:00. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
05.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba practică în
data de 09.11.2020, ora 10:00, Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
11.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoana contact:
Savulescu Nicoleta, tel.0354/408.894;
0354/408.895, fax 0354/802.463.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.T. Vladimirescu nr.7, județul
Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G. 286/23.03.2011, cu modificările ulterioare,
a unui post vacant-funcție contractuală de
execuție: 1.Denumirea postului vacant și a
locului de muncă: 1 post îngrijitoare, în cadrul
Laboratorului de Analize Medicale. 2.Condiții
generale și specifice pentru ocuparea postului:
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din
anexa la H.G.286/2011 cu modificările ulterioare. Condiții specifice prevăzute în fișa
postului: -nivel studii: şcoală generală; -vechime
minimă: nesolicitată. 3.Condițiile de desășurare
a concursului: Pentru înscrierea la concurs,
candidații vor depune dosarul de concurs la
secretariatul Spitalului Orășenesc Hațeg, până
în data de 26.10.2020, ora 16:00. Concursul se
va desfășura astfel:-Proba scrisă în data de
05.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba practică în
data de 09.11.2020, ora 10:00, Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
11.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoana contact:
Savulescu Nicoleta, tel.0354/408.894;
0354/408.895, fax 0354/802.463.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.T. Vladimirescu nr.7, județul
Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea pe durata nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare,
a 2 posturi vacante-funcții contractuale de
execuție: 1.Denumirea posturilor vacante și a
locului de muncă: 2 posturi îngrijitoare, în
cadrul Secției Medicină internă; 2.Condiții
generale și specifice pentru ocuparea postului:
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din
anexa la H.G.286/2011 cu modificările ulterioare. Condiții specifice prevăzute în fișa
postului: -nivel studii: şcoală generală; -vechime
minimă: nesolicitată. 3.Condițiile de desfășurare a concursului: Pentru înscrierea la concurs,
candidații vor depune dosarul de concurs la
secretariatul Spitalului Orășenesc Hațeg, până
în data de 26.10.2020, ora 16:00. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
05.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba practică în
data de 09.11.2020, ora 10:00, Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
11.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoană contact:
Savulescu Nicoleta, tel.0354/408.894;
0354/408.895, fax 0354/802.463.
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l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea Hațeg, str.T.Vladimirescu nr.7, județul
Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată, conform
H.G.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare,
a unui post vacant-funcție contractuală de
execuție: 1.Denumirea postului vacant și a
locului de muncă: 1 post îngrijitoare, în cadrul
Secției Pediatrie. 2.Condiții generale și specifice
pentru ocuparea postului: Pot participa la
concurs persoanele care îndeplinesc condițiile
generale prevăzute de art.3 din anexa la
H.G.286/2011 cu modificările ulterioare.
Condiții specifice prevăzute în fișa postului:
-nivel studii: şcoală generală; -vechime minimă:
nesolicitată. 3.Condițiile de desfășurare a
concursului: Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la secretariatul Spitalului Orășenesc Hațeg, până în data
de 26.10.2020, ora 16:00. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
05.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba practică în
data de 09.11.2020, ora 10:00, Spitalului Orășenesc Hațeg; -Proba interviu în data de
11.11.2020, ora 10:00, sala de documentare a
Spitalului Orășenesc Hațeg. Persoana contact:
Savulescu Nicoleta, tel.0354/408.894;
0354/408.895, fax 0354/802.463.
l Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia,
cu sediul în Jimbolia, str.Tudor Vladimirescu,
nr. 66, judeţul Timiș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante: -Asistent Social -1 post; -Supraveghetor de noapte -1 post, conform
H.G.nr.286/23.03.2011, concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 03.11.2020,
ora 9:00 (probă unică). Pentru participarea la
concurs pentru ocuparea posturilor vacante
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare -pentru postul de
asistent social; -studii medii sau generale
-pentru postul de supraveghetor de noapte;
-fără condiții de vechime în muncă (ambele
posturi); -disponibilitatea de a lucra cu persoane
vârstnice (ambele posturi). 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 Căminului pentru
Persoane Vârstnice. Relaţii suplimentare la
sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice
Jimbolia, str.Tudor Vladimirescu, nr.66,
persoană de contact: Kovacs Mirela, telefon
0256/360.630.
l Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Gorj, cu sediul în localitatea
Tîrgu-Jiu, strada Tismana, nr.1A, judeţul Gorj,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuție vacante de: asistent
social grad III S, pe perioadă nedeterminată: 1
post, conform H.G.nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei,
astfel: -Proba scrisă în data de 09.11.2020, ora
10:00; -Proba interviu în data de 16.11.2020, ora
susținerii interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: universitare de
lungă durată -specializarea asistență socială,
absolvite cu diplomă de licenţă emisă de universitate acreditată; -vechime: experiență şi competenţă în domeniul asistenței sociale necesare
încadrării la gradul profesional III (minim 6
luni); -Cunoştinţe bune de operare PC:
Windows, Microsoft Office; -Capacitatea intelectuală şi de specialitate de a lucra într-o
unitate cu caracter bugetar, ţinerea la zi a
evidenţei dosarelor copiilor cu cerințe educaționale speciale, a certificatelor de orientare școlară
și profesională, conform fişei postului; -Cunoştinţe solide în ceea ce priveşte legislaţia în
vigoare din domeniul educației şi domeniul
social. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Centrului Județean de
Resurse și Asistență Educațională Gorj, strada
Tismana, Nr.1A, Tîrgu-Jiu, în perioada 13-26
octombrie 2020. Relaţii suplimentare la sediul:
Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Gorj, persoană de contact: Plai

-Pigui Mirela, telefon/fax +40-253-210.313,
E-mail: gorjcjrae@gmail.com, Pagina web:
www.cjraegorj.ro
l Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, cu sediul
în Slobozia, str.Lacului, nr.10, judeţul Ialomiţa,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Îngrijitor II (M): 1
post, conform H.G.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba practică în data de
05.11.2020, ora 9:00; -Proba interviu în data de
09.11.2020, ora 9:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Îngrijitor: studii generale/
liceale; nu sunt condiții de vechime. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul: Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”,
Slobozia. Relaţii suplimentare la sediul:
Slobozia, str.Lacului, nr.10, persoană de contact:
Vlădilă Eugenia, telefon/fax 0243/232.823,
e-mail: gs_cuza_slobozia@yahoo.com.
l Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”, cu sediul
în Slobozia, str.Lacului, nr.10, judeţul Ialomiţa,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Secretar III (S): 1
post, conform H.G.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
03.11.2020, ora 9:00; -Proba practică în data de
05.11.2020, ora 9:00; -Proba interviu în data de
09.11.2020, ora 9:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii superioare;
-vechime 3 ani în specialitate sau specialităţi
înrudite, cu atribuţii specifice fişei postului;
-cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea
corespondenţei oficiale; -cunoştinţe privind
încadrarea personalului; -cunoştinţe de utilizare
a softurilor specifice activităţii din învăţământ:
EDUSAL, REVISAL, SIIIR; -noţiuni de comunicare în relaţii publice; -cunoştinţe de utilizare
şi operare PC; -disponibilitate la timp de lucru
prelungit; -domiciliul în Slobozia. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul: Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”,
Slobozia. Relaţii suplimentare la sediul:
Slobozia, Str.Lacului, nr.10, persoană de contact:
Vlădilă Eugenia, telefon/fax 0243/232.823,
e-mail: gs_cuza_slobozia@yahoo.com
l Liceul Teoretic C.A.Rosetti organizează
concurs pentru ocuparea în conformitate cu
H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de
H.G. nr. 1027/2014 și OUG 90/2017 în cadrul
instituţiei a următoarelor posturi: 1.) 0,5 post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată
de Secretar. Condiţii specifice de participare la
concurs pentru Secretar: Nivelul studiilor=
Superioare. Vechime în specialitatea studiilor și
în învățământ necesare ocupării postului=
minim 1 ani Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: ziua de 09.11.2020 ora 10:00 proba
scrisa, ziua de 11.11.2020 ora 10:00 proba practică și interviul în ziua de 13.11.2020 ora 10:00.
Data limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este 27.10.2020
ora 16:00 , la sediul Liceului teoretic C.A.Rosetti. Date contact: Serban Mihaela= telefon:
0726127519. 2) 1 post vacant Administrator
financiar cu indemnizatie de conducere perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru administrator
financiar: Nivelul studiilor= Superioare, Economice. Vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului= minim 3 ani. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:ziua de
09.11.2020 ora 13:00 proba scrisa, ziua de
11.11.2020 ora 13:00 proba practică și interviul
în ziua de 13.11.2020 ora 11:00. Data limită
până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 27.10.2020 ora 16:00, la
sediul Liceului teoretic C.A. Rosetti. Date
contact: Serban Mihaela= telefon: 0726127519.
l Primăria municipiului Buzău, cu sediul în
Buzău, strada Piaţa Daciei, nr. 1, în baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările
ulterioare, a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea

carierei funcţionarilor publici cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 (șase)
funcţii publice de execuţie vacante, pe perioadă
nedeterminată cu nomă întreagă, durata
timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/
săptămână, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, după
cum urmează: a) Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbană - Arhitect Şef: Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior: 1 post;
Consilier, clasa I, grad profesional superior: 1
post; Inspector, clasa I, grad profesional superior: 1 post. b)Serviciul Autorizare în Construcţii
- Arhitect Şef: Inspector, clasa I, grad profesional principal: 1 post; Inspector, clasa I, grad
profesional superior: 1 post; Consilier, clasa I,
grad profesional superior: 1 post. Concursul se
organizează la sediul instituţiei din municipiul
Buzău, astfel: data afişării anunţului:
12.10.2020; primire dosare: 12.10.2020 02.11.2020; selecţia dosarelor de înscriere:
03.11.2020 – 09.11.2020; proba scrisă:
12.11.2020, ora 10:00; interviul: 17.11.2020, ora
10:00. Condiţiile de participare la concurs:
1.Condiţiile generale de participare la concurs:
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 465, alin. (1) şi alin.
(3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare. 2.Condiţiile specifice de participare la
concurs pentru funcția publică de execuție
vacantă de: a)Referent de specialitate, clasa II,
grad profesional superior, Serviciul Urbanism şi
Dezvoltare Urbană, în conformitate cu prevederile art. 465, alin. (1), lit. g), art. 468, alin. (1), lit.
c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: studii superioare de
scurtă durată absolvite cu diplomă, în perioada
anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna;
minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. b)
Consilier, clasa I, grad profesional superior,
Serviciul Urbanism şi Dezvoltare Urbană, în
conformitate cu prevederile art. 465, alin. (1),
lit. g), art. 468, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: absolvenţi de studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul științelor inginerești; minimum 7
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice; c)Inspector, clasa I,
grad profesional superior, Serviciul Urbanism şi
Dezvoltare Urbană, în conformitate cu prevederile art. 465, alin. (1), lit. g), art. 468, alin. (1), lit.
b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificărileși completările ulterioare, sunt următoarele: absolvenţi de studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul științelor
inginerești; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice. d)Inspector, clasa I, grad profesional
principal, Serviciul Autorizare în Construcţii, în
conformitate cu prevederile art. 465, alin. (1),
lit. g), art. 468, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt următoarele: absolvenţi de studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul științelor inginerești; minimum 5
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice. e)Inspector, clasa I,
grad profesional superior, Serviciul Autorizare
în Construcţii, în conformitate cu prevederile
art. 465, alin. (1), lit. g), art. 468, alin. (1), lit. c)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
sunt următoarele: absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul științelor inginerești; minimum 7 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice. f)
Consilier, clasa I, grad profesional superior,
Serviciul Autorizare în Construcţii, în conformitate cu prevederile art. 465, alin. (1), lit. g), art.
468, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificările și
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completările ulterioare, sunt următoarele:
absolvenţi de studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul științelor inginerești; minimum 7
ani vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen de 20
zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului
Buzău (camera 23, Serviciul Resurse Umane,
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională) şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare.Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei municipiului
Buzău, din Buzău, str. Piaţa Daciei, nr. 1, la
camera nr. 23 şi la telefon 0238/721407. Bibliografia şi condiţiile de participare la concurs se
afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei municipiului Buzău.
l Administrația Serviciilor Sociale Comunitare
Ploiești, în conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011 cu modificările și completările
ulterioare, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante din
cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare
de: - Asistent Medical, Grad Principal - 2
Posturi - Asistent Medical - 2 Posturi -Asistent
Medical, Debutant - 3 Posturi; Condiții de
participare: absolvent școală postliceală sanitară sau echivalare conform HG nr.797/1997;
examen promovat de grad principal (după caz);
fără vechime pentru debutant și cel puțin 6 luni
vechime în domeniu pentru asistent medical;
condiții generale prevăzute de art. 3 din anexa
la H.G. nr. 286/2011, actualizată. Concursul se
va desfășura la sediul din Pța. Eroilor nr. 1A,
după cum urmează : înscrierile - în perioada 12
- 23.10.2020, orele 9:00 – 14:00; proba scrisă - în
data de 09.11.2020 ora 10:00; proba interviu - în
data de 11.11.2020 ora 10:00. Dosarele de
înscriere se depun la registratura instituției și
trebuie să conțină obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din anexa la H.G. nr.
286/2011, actualizată. Condițiile de participare
sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul
www.asscploiesti.ro. Alte relații se pot obține la
Resurse Umane - tel. 0740178780

CITAȚII
l Către eventualii succesibili ai defunctului
Lăzărescu Ionel, decedat la data de 08.08.2019,
având ultimul domiciliu în Mun.București,
Bld.1 Decembrie 1918, nr.20, Sector 3. Vă înștiințăm că sunteți invitați să vă prezentați la
sediul societății profesionale notariale Marina
Sergiu Sorin, din București, G-ral Dimitrie
Salmen, nr.20, Sector 2, la data de 26.10.2020,
ora 15:00, în calitate de succesibil, pentru a
participa la dezbaterea procedurii succesorale a
defunctului Lăzărescu Ionel, decedat la data de
08.08.2019, având ultimul domiciliu în Mun.
București, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 20, Sector
3.
l Fagadar Maria, Presecan Silvestru, Girbovan
Ana, Bichis Nastasia, Presecan Melintia,
Presecan Vasile, Todea Alexandru Lui Vasile,
Rus Maria, Todea Nicolae Lui Vasile, Budai
Anastasia, Crisan Vasile Lui Iacob, Maris
Gheorghe, Rettegi Anna, Chiorean Vasile, Neag
Uliana, Murasan Ioan, Simoca Maria, Todea
Ilie, Danis Maria, Todea Aurel, Crisan Maria,
Rus Maria, Crisan Saveta, Crisan Dani, Pop
Dochita, Oltean Vasile, Chintovan Anna,
Simoca Maria, Maritata Muresan Ioan, Simoca
Iosif, Girbovan Vasile, Vad.Presecan Susana-Nasc.Presecan, Preseca Adrian, Presecan
Veronica-Nasc.Crisan, Girbovan Vasile Lui
Vasile, Todea Ioan, Todea Alexandru, sunt citati
la Judecatoria Turda, in data de 02.11.2020, ora
10.30 in calitate de parati-in Dosar
Nr.1507/328/2017.
l Numitul Chis I.Vasile cu domiciliul necunoscut este citat in calitate de parat la Judecatoria Satu Mare la data de 17.11.2020, ora 10:00

in calitate de parat in dosar C.
Nr.9319/296/2019.
l Patrascu Lucia Octavia cu ultimul domiciliu
cunoscut in Timisoara, B-dul.Take Ionescu,
Nr.10-16, Jud.Timis, este citata la Judecatoria
Turda pe data de 10.11.2020, Ora 10:00 in calitate de parata in dosar C.Nr.3340/328/2019.
l Prin prezenta somație se aduce la cunoștința
celor interesați faptul că petenții:Czintos Istvan
și Csintos Monika, domiciliați în municipiul
Sfântu Gheorghe, str.Pădurii, nr.10, jud.
Covasna, solicită dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune, conform prevederilor art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938,
asupra imobilului teren arabil în suprafață de
1349mp, înscris în CF.31006-Sfântu Gheorghe,
nr.top. 847/13/a/1/2/1/2/2 având ca proprietari
tabulari pe numiții Kover Sandor, Foszto
Emma, născut.Kover, Kolcza Bela, Kosa Irma,
născut.Kolcza, Henter Vilmos, Csakany Laszlo-Jozsef, Kolcza Magdalena, născut.Barko și
Kolcza Jeno-Gabor. Toți cei interesați pot face
opoziție la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str.
Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna, cu precizarea
că, în caz contrar, în termen de o lună de la
emiterea celei din urmă publicații, se va trece la
judecarea cererii.
l Prin prezenta somație se aduce la cunoștința
celor interesați faptul că reclamanta:Palfi
Elena, domiciliată în municipiul Făgăraș, str.
Cânepii, nr. 47, jud.Brașov, solicită dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune,
conform prevederilor art.28 din Decretul-Lege
nr.115/1938, asupra imobilului situat în intravilanul comunei Aita Mare, sat Aita Medie, nr. 24,
jud.Covasna, înscris în CF.nr. 23354-Aita Mare,
nr.top. 175, teren cu suprafață de 544 mp,
având ca proprietar tabular pe numiții Szebeni
Bokor-Todor, Magyarosi Anna, Bokor Gyorgy,
Pozna Virag, Bokor Mihaly, Bokor Maria și
Morar Bela. Toți cei interesați pot face opoziție
la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str.Kriza
Janos, nr.2, jud.Covasna, cu precizarea că, în
caz contrar, în termen de o lună de la emiterea
celei din urmă publicații, se va trece la judecarea cererii.
l Prin prezenta somație se aduce la cunoștința
celor interesați faptul că reclamanții:Delczeg
Jozsef, Delczeg Ibolya, solicită dobândirea prin
uzucapiune conform prevederilor art. 28 alin.1
din Decretul-Lege nr.115/1938, a dreptului de
proprietate asupra imobilului situat în Ozun,
sat Sântionlunca, nr.217, jud.Covasna, înscris în
CF.nr. 29080-Ozun, nr.top.nou. 61,62-561.mp și
în CF.29099-Ozun nr.top. 64/1-300.mp, proprietate tabulară a defuncților Szabo Andrei,
decedat la 06.12.1972, Szabo Janos (identic cu
Szabo Ioan), decedat la data de 21.05.1995 și
Szabo Irma, decedată la data de 03.10.1972.
Toți cei interesați pot face opoziție în termen de
o lună de la afișare la Judecătoria Sfântu
Gheorghe, str. Kriza Janos, nr. 2, jud. Covasna.
l Se citează Roth Wilhelm Lorenz la Judecătoria Făgăraş în data de 04.11.2020, ora 08.30,
Dosar nr. 91/226/2019, Fond Funciar- anulare
Titlu de proprietate, cu reclamantul Debu
Werner R.

SOMAȚII
l Societatea Profesionala Notariala Dobre-Todorescu ii someaza pe succesibilii definctilor
Penda Virginia-Eudochia,decedata la data de
08.10.2014,cu ultimul domiciliu in municipiul
Resita,str. Bielefeld nr. 4,jud. Caras-Severin si
Penda Constantin-Petru,decedat la data de
23.01.2020,cu ultimul domiciliu in municipiul
Resita,str.Bielefeld nr. 4,jud. Caras-Severin,sa se
prezinte in data de 27.11.2020,la ora 9:00,la
sediul Societatii Profesionale Notariale
Dobre-Todorescu din municipiul Resita,str. Ion
Luca Caragiale nr. 4-5,jud. Caras-Severin.
l Văzând acţiunea civilă și apelul înregistrat la
Tribunalul Arad sub nr. 12403/55/2019 cu
termen de judecată pe 3 noiembrie 2020, prin
care se solicită a se constata de către instanţa de
judecată dobândirea prin uzucapiune de către
petenta Balazs Maria, domiciliată în municipiul
Arad, str. Clopotului nr. 62, judeţul Arad, a
dreptului de proprietate asupra cotei de 2/16,
din imobilului situat în municipiul Arad, str.
Clopotului nr. 62, imobil înscris în CF nr.
319897 Arad, nr. top. 559 - 560/b, constând în
casă în suprafață de 299 mp., cotă asupra
cărora proprietari tabulari sunt a numiții Freisz
Ana născută Sachs Și Sachs Gheorghe. Petenta
apelantă susține că a folosit imobilul antemenționat prin joncțiunea posesiilor cu antecesorii
acesteia, în mod pașnic, cu bună-credință,
continuu, netulburat, în mod public, neechivoc
și sub nume de proprietar, fără ca alte persoane
să facă acte de deposedare sau tulburare, de
peste 50 de ani de data intrării în posesia imobilului. Toţi cei interesaţi pot face de îndată
opoziţie la cele de mai sus la Tribunalul Arad,
cunoscând că în potrivit dispozițiilor art. 167
C.proc.civ. în termen 15 zile de la această publicaţie, instanţa va putea păşi la judecarea cauzei.

DIVERSE
l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office
sector 1, București, în calitate de titular al Strategiei pentru tranziția de la cărbune a Văi
Jiului, anunţă publicul interesat asupra iniţierii
procesului de elaborare a primei versiuni a
acestuia, potrivit cerințelor Hotărârii de Guvern
nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi
programe. Prima versiune a Strategiei pentru
tranziția de la cărbune a Văi Jiului propusă
poate fi consultată pe site-ul https://mfe.gov.ro/
initiativa-valea-jiului/ și la sediul Ministerului
Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, secretariat, de luni până vineri, între orele
9:00-14:00. Comentariile si sugestiile publicului
se primesc la sediul din Șos. București-Ploiești,
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București și/
sau pe adresa de email valentina.niculae@mfe.
gov.ro în termen de 18 zile de la data prezentului anunț.

l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str.
Păcii nr. 7, bl.P. 21, sc.C, ap.28, judeţul Tulcea,
la data de 29.10.2020, ora 10:30, persoanele cu
vocaţie succesorală legală sau testamentară, la
succesiunea defunctei Cioacă Maria, decedată
la data de 22.12.2019, cu ultimul domiciliu în
municipiul Tulcea, str. Dimitrie Sturdza, nr.2,
judeţul Tulcea, în Dosar succesoral nr.57/2020,
în vederea dezbaterii succesiunii.

l Societatea SC Stericycle Romania SRL
titular al activităţilor colectarea deșeurilor
nepericuloase, colectare deșeuri periculoase,
comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor,
transporturi rutiere de mărfuri, la adresa Șos.
Giurgiului, nr.5, Comuna Jilava, jud.Ilfov,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu
pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul A.P.M. Ilfov, str.Lacul Morii
nr. 1, sector 6, Bucureşti, tel/fax: 430.15.23,
430.14.02, 0746.248.440, în zilele de luni-joi,
între orele 09:00-13:00, vineri 09:00-12:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la
sediul A.P.M. Ilfov.

l Măciucă Dumitru şi Bălan Emilia sunt citaţi
în calitate de pârâţi, în dosarul nr.1165/297/2019
al Judecătoriei Săveni, cu termen la 07.01.2021,
ora 12:00, în contradictoriu cu reclamanţii
Măciucă Frevonia, Măciucă Maria-Tatiana,
Măciucă Gabriel Costel, Măciucă Daniel, cauză
în care s-a solicitat ieşirea din indiviziune şi
partajarea suprafeţei de 35.500mp teren inclus
în Titlul de proprietate nr.74796/22.02.1997.

l Centrul Medical Brancusi anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
Construire Imobil Cu Functiunea De Centru
Medical Cu Spitalizare Si Regim De Inaltime
Ds + P + 3 Etaje + 4 Etaj Partial, Imprejmuire
Teren Si Organizare Executie Lucrari, propus a
fi amplasat în Bucuresti, sector 6, Str.Drumul
Valea Doftanei, nr.101. Informaţiile privind

proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr. 1, şi la sediul titularului DIN strada
Drumul Valea Doftanei Nr.113, în zilele de
luni-vineri, între orele 9:00-12:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM
Bucuresti.
l Anunț. S.C. Bricostore Romania S.A. cu
sediul social în București, Calea Giulești, nr.
1–3, et. 2, sector 6, anunţă public solicitarea de
revizuire a autorizației de mediu pentru obiectivul „Magazin Brico Depot” din Municipiul
Timișoara, Bd. Antenelor, nr.2 (fostă „Strada
Aristide Demetriade, nr. 1/3/A”), județul Timiș.
Eventualele propuneri şi sugestii din partea
publicului vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Timiș, din Timișoara, B-dul. Liviu
Rebreanu nr.18-18A, jud. Timiș, tel:
0256.491.795; fax: 0256.201.005, e-mail: office@
apmtm.anpm.ro, zilnic între orele 9:00-14:00.
l Hent Virgil Sorin Si Doina Angela, cu domiciliu in mun. Arad, str. Diamant, nr. 8. Bundis
Petru Si Elena, Serean Ioan Si Ana-Maria,
Primaria Comunei Livada Prin Primar Bimbo
Iosif. titular al P.U.Z. si R.L.U. - “Dezvoltare
Zone De Locuinte Cu Functiuni Complementare, Dotari Si Servicii Publice”, amplasat in
jud. Arad, loc. Livada, Sat Sinleani, C.F. nr.
300762, 300763, 300764, 300768, 300769,
300770, 300771, 300772, 300774, 300775,
300776, 300777, 300778, 300779, 302172
Livada, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru P.U.Z.- ul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a P.U.Z.ului poate fi consultată la sediul APM Arad,
strada Splaiul Muresului, 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 S.C. Omv Petrom S.A., titular al proiectului
„Lucrări de suprafață, foraj și punere în
producție sonda 1088 Bustuchin”, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere
în producție sonda 1088 Bustuchin”, propus a fi
amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana
Seciuri, 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
„Lucrări de suprafață, foraj și punere în
producție sonda 1092 Bustuchin”, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Lucrări de suprafață, foraj și punere
în producție sonda 1092 Bustuchin”, propus a fi
amplasat în comuna Bustuchin, satul Poiana
Seciuri, 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
„Echipare de suprafață și conductă de amestec
sonda 1088 Bustuchin”, anunţă publicul inte-
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resat 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
„Echipare de suprafață și conductă de amestec
sonda 1088 Bustuchin”, propus a fi amplasat în
comuna Bustuchin, satul Poiana Seciuri, 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 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.
l Anunț Public. Primăria Municipiului Brăila
Prin Lidl Romania SCS anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul: “Modernizare drum de acces și racord la Calea Călărașilor, modernizare parcare publică, iluminat
public, demolare construcții existente, racord
utilități și organizare de șantier”, propus a fi
amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila,
Calea Călărașilor, nr.333, adiacent bloc 13.
Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Brăila, municipiul Brăila, Bd. Independenței, nr.16, bl. B5 și la sediul Primăriei
Municipiului Brăila, din județul Brăila, municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1, în zilele
lucrătoare între orele 09:00 13:00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Brăila.
l SC Ar Metal Technology SRL cu sediul în
oras Curtici, Str. Mitropolit Andrei Saguna, Nr.
1C, Judet Arad, doreşte să obţină autorizaţie de
mediu pentru punctul de lucru din Arad, Str.
Campul Linistii, nr. 1, unde se desfăşoară activitatea de Operatiuni de mecanica generala,
Cod CAEN 2562, în scopul productiei de
confectii metalice, având ca principale faze ale
procesului tehnologic următoarele: taiere,
indoire, polizare, sudura si pregatire a tablei.
Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad,
Splaiul Mureşului FN, tel. 0257/280331;
0257/280996, în timp de zece zile lucrătoare
după data publicării prezentului anunţ.
l Informații privind impactul asupra mediului
Multiservice Cyclop Vtm SRL. Trimestrul III/
anul 2020. Activitatea desfășurată de Multiservice Cyclop Vtm SRL- Cod CAEN 4520 rev. 2Întreținerea și repararea autovehiculelor, la
punctul de lucru din Jud.Constanța, Str.Vârful
cu Dor, Nr.26, Incinta SC Prosper SA, Ferma 2
Ciupercărie- lot 1, corp C2, este reglementată
de Autorizația de Mediu nr.17/29.02.2019.
Raportările de mediu se întocmesc și se
transmit către autoritatea locală de mediu
conform frecvenței stabilite în Autorizația de
mediu nr.17/28.02.2019. Evidența gestiunii
deșeurilor se completează lunar în conformitate
cu legislația de mediu în vigoare, și se transmite
anual către APM Constanța. Au fost transmise
către APM Constanța raportările aferente
anului 2019. În perioada trimestrului III 2020
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deșeurile generate din activitatea service-ului
auto au fost predate către societățile contractate
în acest sens. Semestrial se întocmește și se
depune la APM Constanța evidența gestionării
uleiului uzat conform HG nr.235/2007. S-a
întocmit și depus la APM Constanța evidența
gestionării uleiului uzat aferentă semestrului I
2020. Semestrial se efectuează buletine de
analiză pentru apa uzată, iar anual se efectuează
analize pentru emisii la cabina de uscare vopsea.
A fost efectuat și depus la APM buletinul de
analiză apă uzată/ semestrul I 2020. Au fost
efectuate Rapoartele de încercare pentru emisii
și au fost depuse la APM Constanța. Valorile
indicatorilor analizați în aceste rapoarte se încadrează în limitele impuse de legislația în vigoare.
Protecția factorului de mediu sol este asigurată
prin platforme betonate și locuri de parcare
amenajate. Pentru îndepărtarea eventualelor
pete de produse petroliere provenite de la mijloacele de transport. Multiservice Cyclop Vtm SRL
utilizează material absorbant biodegradabil. Prin
activitatea sa Multiservice Cyclop Vtm SRL nu
aduce un impact negativ asupra mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al FIN-ECO SA,
cu sediul în Braşov, str.Vlad Ţepeş, nr.13, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Braşov sub nr.J08/43/2002,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 11.11.2020, ora 09:00, la
sediul societăţii. Având în vedere angajarea liniei
de credit în suma de 3.000.000Lei conform
contract credit nr.10/259/12.06.2015, scadent la
data de 05.07.2021 și a creditului de invesții cu
un sold de 966.286,23Lei la data prezentului
convocator- conform contract nr.257/12.06.2015scadent la data de 11.06.2022 pentru finanțarea
construcției Celulei III, ambele facilități contractate de la Banca Transilvania, propune următoarea ordine de zi: 1.Eliberarea din garanție a
imobilelor- terenuri proprietate a FIN-ECO SA,
în suprafață totală de 165.596mp (11 parcele),
situate în intravilanul municipiului Săcele,
județul Brașov, înscrise în CF astfel: CF100087
Săcele 16.916mp, CF 100047 Săcele 8.098mp,
CF100060 Săcele 28.286mp, CF100042 Săcele
12.595mp, CF 101403 Săcele 10.250mp, CF
100054 Săcele 16.643mp, CF 100072 Săcele
4.050mp, CF 100065 Săcele 2.475mp, CF 100045
Săcele 16.433mp, CF 102143 Săcele 7.750mp,
CF 102130 Săcele 42.100mp. 2.Admiterea în
garanție a imobilelor proprietate a FIN-ECO SA,
situate în intravilanul municipiului Săcele,
județul Brașov, înscrise în CF astfel: CF 115002
Săcele, CF 100487 Săcele, CF 1114964 Săcele,
CF 107256 Săcele, CF 102599 Săcele. 3.Împuternicirea av. Marcela Predescu, în calitate de
administrator, pentru ducerea la îndeplinire a
hotărârilor adunării generale a acționarilor,
negocierea, semnarea (în formă autentică, unde
este cazul) în numele și pe seama societății, a
contractelor de credit /contractelor de garanție, a
contractelor de ipoteca mobiliară și imobiliară, a
oricăror acte adiționale aferente contractelor de
credit și de garantii, a accesoriilor acestora,
precum și a oricăror documente /înscrisuri, în
vederea îndeplinirii rezoluțiilor adoptate de
adunarea generală a acționarilor (enumerarea
este exemplificativă și nu limitativă). 4.Diverse.
În cazul în care, la prima convocare, nu va fi
întrunit cvorumul, a doua convocare va avea loc
în data de 12.11.2020, ora 09:00, în acelaşi loc.
Accesul acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă 02.09.2020 în locul în
care se desfăşoară Adunarea Generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii
acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane
fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice
reprezentate, cu împuternicire dată persoanei
fizice care le reprezintă. Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se va
putea face şi prin alte persoane decât acţionarii,
cu excepţia administratorilor pe baza de procură
specială autentificată.
l Convocator. Conform Deciziei din data de
08 octombrie 2020 Consiliul de Administratie
al Societatii Prodvinalco S.A. cu sediul in
Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul
Cluj, inmatriculata la Registrul Comertului

Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de inregistrare RO199222, Capital social: 3.149.503,4 lei
(in continuare “Societatea”), convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
(A.G.O.A) pentru data de 12 noiembrie 2020
ora 14:00, pentru toti actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor la sfarşitul zilei de 30
octombrie 2020, considerata data de referinta.
A.G.O.A. se va desfasura la sediul social al
Prodvinalco SA. In caz de neindeplinire a
conditiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfasura in data de 13 noiembrie 2020 in acelaşi loc,
la aceeaşi ora, cu aceeaşi ordine de zi. Ordine
de zi: 1. Distribuirea de dividende din rezultatul reportat al anilor anteriori, in cuantum de
2.003.084.16 lei, reprezentand 0,0636 lei brut/
actiune. 2.Radierea mentiunilor inregistrate la
Registrul Comertului privind mandatul auditorului financiar Delloite Audit SRL si a auditorului intern ATT Consulting SRL ca urmare a
expirarii acestor mandate. 3.Mandatarea
Consiliului de Administratie pentru desemnarea agentului de plata si reprezentarea societatii in relatiile cu Depozitarul Central si
agentul de plata pe care il va desemna, precum
si pentru informarea corespunzatoare a actionarilor in legatura cu modalitatile si intervalul
de plata a dividendelor. 4.Mandatarea Presedintelui /Presedintelui Executiv al Consiliului
de Administratie pentru a semna hotararile
adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesre in relatiile cu Oficiul Registrului
Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F. si B.V.B.
5.Aprobarea datei de 3 decembrie 2020 ca data
de inregistrare, a datei de 2 decembrie 2020 ca
ex date si a datei de 18 decembrie 2020 ca data
a platii, date stabilite in conformitate cu prevederile legale. La A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul
Actionarilor la data de referinta stabilita
pentru sfarsitul zilei de 30 octombrie 2020.
Doar persoanele care sunt actionari la aceasta
data au dreptul de a participa si de a vota in
cadrul A.G.O.A. Pentru participarea la
A.G.O.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de
identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica,
calitatea de reprezentant legal se constata in
baza listei actionarilor de la data de referinta,
primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal
intocmite intr-o limba straina, alta decat limba
engleza, vor fi insotite de o traducere realizata
de un traducator autorizat in limba romana
sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de
reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica şi pentru
dovedirea calitatii de actionar /reprezentant
legal al actionarului care propune introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A.
sau care adreseaza intrebari emitentului
privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.
Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A
se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in
baza unei imputerniciri speciale, conform
formularului pus la dispozitie pe site-ul www.
prodvinalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin.
10-13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata si
art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Imputernicirea generala este
imputernicirea acordata pentru reprezentarea
in una sau mai multe adunari generale ale
actionarilor a uneia sau mai multor societati
identificate in imputernicire, care nu contine
instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa
contina informatiile de la art.202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi
reprezentati in A.G.O.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla
intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum
au fost mentionate la art.92, alin.15 lit. a-d din
Legea 24/2017. Imputernicirea generala data
de un actionar in calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de
Prodvinalco SA fara a solicita alte documente
suplimentare referitoare la respectivul actionar,
cu conditia respectarii prevederilor art.205 din
Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utili-
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zare, imputernicirile generale se depun la
sediul Prodvinalco SA cu 48 de ore inainte de
adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura
reprezentantului. Imputernicirea speciala
poate fi acordata oricarei persoane pentru
reprezentare in A.G.O.A. şi contine instructiuni
specifice de vot din partea actionarului emitent.
Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3
exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.O.A, un
exemplar ramane la actionar, iar un exemplar
va fi transmis in original catre PRODVINALCO SA. Un actionar poate desemna prin
imputernicire unul sau mai multi reprezentanti
supleanti care sa ii asigure reprezentarea in
A.G.O.A. in cazul in care reprezentantul
desemnat este in imposibilitate de a-şi indeplini
mandatul. In cazul in care prin imputernicire
sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili şi ordinea in care aceştia işi
vor exercita mandatul. Conform art.208 din
Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa
participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa
isi exercite votul prin corespondenta, fara a
mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul
prin corespondenta poate fi exprimat de catre
un reprezentant numai in situatia in care
acesta a primit din partea actionarului pe care
il reprezinta o imputernicire. Formularele de
vot prin corespondenta si imputernicirile
speciale trebuie sa fie insotite de documentele
care atesta calitatea de actionar. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul Prodvinalco SA,
sau e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu
semnatura electronica incorporata conform
Legii 455/2001 privind semnatura electronica,
cel tarziu pana la data 10 noiembrie 2020.
Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul
destinat societatii sau e-mailul trebuie sa
contina in clar mentiunea “imputernicere
pentru A.G.O.A” sau „formular de vot prin
corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz.
Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de
vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind
considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 10 noiembrie 2020.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand
individual sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social are/au dreptul de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau de un proiect de hotarare propus
spre adoptare A.G.O.A, precum și dreptul de a
prezenta proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii
convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa
adreseze intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi cel tarziu pana la data de 24
octombrie 2020. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii
generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia
pertinenta este disponibila pe pagina de
internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Propunerile /solicitarile pot fi transmise
in original la sediul PRODVINALCO SA,
impreuna cu documentele care atesta calitatea
de actionar, cu mentiunea pe plic “pentru
A.G.O.A.” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii
455/2001, la adresa actionari@prodvinalco.ro.
Avand in vedere situatia actuala exceptionala
cauzata la nivel global de virusul COVID-19
Societatea Prodvinalco SA recomanda actionarilor: -sa acceseze si sa consulte materialele
informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul Societatii
www.prodvinalco.ro, Sectiunea Actionariat, si
sa evite consultarea acestora in format fizic la
sediul Societatii. -sa evite transmiterea documentelor in format fizic prin posta, curier sau
depuse direct la sediul Societatii si sa utilizeze
ca mijloc de comunicare cu Societatea adresa
de e-mail actionari@prodvinalco.ro, utilizand
e-mailul cu semnatura electronica extinsa
incorporata, atunci cand trimit propuneri cu
privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea
de zi a AGOA, proiecte de hotarare, intrebari
scrise inainte de AGOA, procurile pentru
reprezentarea in AGOA sau buletinele de vot

pentru votul prin corespondenta. -sa utilizeze
cu prioritate metoda votului prin corespondenta, ca metoda alternativa participarii la
AGOA direct sau prin reprezentant; De
asemenea, Prodvinalco SA aduce la cunostinta
actionarilor ca Societatea va aplica restrictiile
in vigoare la data desfasurarii adunarii generale a actionarilor, cu privire la limitarea
numarului de participanti la evenimente desfasurate in spatii inchise, in functie de deciziile
exprese adoptate de autoritati. Societatea
avertizeaza actionarii ca participarea la evenimente/intruniri publice desfasurate in spatii
inchise, in conditiile impuse de autoritati la
acel moment, expune participantii la o posibila
contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar
Societatea Prodvinalco SA si/sau conducerea
Societatii nu vor putea fi tinute raspunzatoare
pentru un astfel de risc. Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de
zi, imputernicirea speciala/formularul de vot
prin corespondenta se pot obtine de la sediul
Prodvinalco SA, incepand cu data de 12
octombrie in fiecare zi lucratoare, intre orele
08:30 - 15:00 sau de pe site-ul www.prodvinalco.ro. Informatii suplimentare la telefon:
0728.853.315. Presedinte Al C.A. -Albon Vasile.

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 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.
l Primăria comunei Traian, judeţul Teleorman,
în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în
comuna Traian, judeţul Teleorman, având CF
4568659, telefon 0247.420.613, reprezentată prin
Dana Benone în calitate de primar, organizează
la data de 06.11.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Traian, licitaţie publică deschisă
pentru vânzarea proprietăţii imobiliare “imobil
- teren intravilan în suprafaţă de 3.000 m.p. aflat
în domeniul privat al Comunei Traian, situat în
tarlaua 44, parcela 1061”, aparţinând domeniului privat de interes local al comunei Traian.
Relaţii se pot obţine la sediul primăriei comunei
Traian, telefon 0247.420.613.
l Duo Invent Telecom SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare în
bloc prin licitaţie publică la prețul total de 24.612
lei (TVA inclus) a următoarelor autovehicule:
Renault Clio (peste 335.000 km, 2009, 1461 cmc,
motorină), Peugeout 207 Active (peste 285.000
km, 2008, 1398 cmc, motorină) și Renault
Symbol (peste 180.000 km, 2005, 1461 cmc,
motorină). Persoanele interesate se pot programa
pentru vizionare, iar ulterior vor achizitiona
dosarul de prezentare de la sediul lichidatorului
judiciar şi vor depune documentația însoțită de
taxa de garanţie de 10% din prețul de pornire cu
cel putin o zi înainte de data licitatiei. Licitaţia
va avea loc în 14.10.2020, ora 13:30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în data de
21.10.2020, aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Fast For Internet Solution SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică in bloc la prețul de 397.320 lei +
TVA, bunuri mobile - echipamente IT: platforma
monitorizare software, sistem de securitate perimetru, cabinet echipamente, statie de baza lte,
radioreleu microunde, echipamente integrare,

platforma operare reţea si echipament energie
electrica. Persoanele interesate vor achizitiona
dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar
şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 15.10.2020, ora 11:00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în data de
22.10.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T.
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza
la sediul sau procedura de „Licitatie Deschisa”,
cu oferte de pret in plic inchis, in vederea atribuirii contractului „Servicii De Inchiriere Mijloace
Deszapezire”. Procedura de achizitie se va desfasura conform prevederilor “Regulamentului
privind organizarea si desfasurarea achizitiilor”
al SC Citadin SA Iasi. Pentru participare la
procedura de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in “Documentatia de
achizitie”. Documentatia de achizitie va fi
postata pe site-ul societatii www.citadinis.ro si va
fi accesata pana pe data de 16.10.2020 pe baza de
cod unic de acces, ce va fi comunicat doar persoanelor care solicita in scris accesul la documentatie
cu date de identificare clara si cu declaratie pe
propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii unor virusi in
sistemul informatic al societatii. Criteriul care va
fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel
mai scazut. Documentatia de ofertare va fi
depusa la sediul SC Citadin SA pana la data de
22.10.2020 ora 10:00. Deschiderea ofertelor va
avea loc la data de 22.10.2020, ora 12:00, la sediul
S.C. Citadin S.A. Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.: 0751048290.

PIERDERI
l Enerisrom SA, CUI:36570134, nr de ordine în
Registrul Comerțului J40/12694/27.09.2016,
declarăm pierdut Certificatul de înregistrare,
emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București al societății
Enerisrom SA, seria B, nr.36570134/28.09.2016.
Îl declarăm nul.
l Euro Sistra SRL declară pierdut Certificatul
de Înregistrare Seria B, nr.3763623, eliberat la
data de 07.03.2019 de ORC București. Îl declar
nul.
l Pierdut certificat constatator nr
10785/26.02.2003 pt Expert Fincont.
l Subscrisa societatea Kiron S.R.L., identificată
prin CUI 11047254, număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/907/1998 și sediul social în
Oradea, Aleea Forajului, Nr. 3, Bloc Qa/1a, Ap.
34, Jud.Bihor, declar pierdut și nul certificatul de
înregistrare B0331458 emis de către ORCT
Bihor.
l Bucur Adrian -Euroalex Întreprindere Indviduală, F5/2319/2013, CUI 32118404, declară
piedut și nul Certificat Constatator pentru sediul
social nr.31850/04.07.2013.
l S-a pierdut Certificat de Inregistrare Seria B
nr.2994423, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul IFLOV al societatii
Bioma Delly Trading S.R.L. Cu sediul social in
Oras Bragadiru, Str. Orizontului nr. 15, parter,
cam.2, judetul Ilfov, Numar de ordine in Registrul Comertului J23/3469/2014, Cod unic de
inregistrare 33852025 din data de 28.11.2014. Il
declaram nul.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian
Andreea - Gina, C.I.F. 25259222, cu sediul în
mun. Iași, șos.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4,
complex Exclusive Residence, bloc A2, demisol,
spațiul nr.6, Cod postal: 700498, jud.Iași, declară
pierdute certificatele constatatoare originale si
certificatul de înregistrare original, pentru societatea„Lukfruct” S.R.L. cu sediul în mun. Brăila,
str. Fortificației, nr. 19, jud. Brăila, înregistrată la
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă
Tribunalul Brăila cu J9/778/2007 și CUI:
22352008.

