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OFERTE SERVICIU
l Sc Pasirom Interactiv SRL,
avand CUI RO14947358, cu sediul
în București, str.Intrarea Horbotei,
nr.4, Bl.G5, sc.1, at.5, ap.23, sector
3, angajează: -Maistru instalator în
contrucții, cod COR: 311208 -6
posturi; -Inginer instalații pentru
construcții, cod COR: 214203 -6
posturi; -Mașinist la mașini pentru
terasamente (ifronist), cod COR:
834201 -9 posturi; -Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, captușeli zidărie, plăci mosaic, faianță,
gresie, parchet -cod COR: 931301
-12 posturi; -Femeie de serviciu, cod
COR: 911201 -3 posturi. Cerințe:
studii de specialitate, experiență
min.2 ani. Selecția are loc în data de
14.01.2021, ora 12:00, la sediul
societății. Persoană de contact:
Ivanov Mădălina -0756.195.196.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Andreiașu de Jos cu sediul în
comuna Andreiașu de Jos, Judeţul
Vrancea, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: muncitor calificat
III,
conform
H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 04.02.2021, ora 10:00;
-Proba interviu în data de -se va
anunța ulterior. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii (obligatoriu): generale;
-vechime (obligatoriu): minimum 6
luni; -Condiţii: -Permis de conducere categoria C. 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 Primariei
Comunei Andreiașu de Jos. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Andreiașu de Jos,
persoană de contact: Neagu Maria,
telefon 0374/054.984, fax
0374/096.567.
l Primăria Comunei Mirşid, cu
sediul în comuna Mirșid, sat Mirşid,
nr.89, Str.Principală, judeţul Sălaj,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Consilier IA Asistent
social, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 04.02.2021, ora 10:00;Proba interviu în data de
04.02.2021, ora 13:00. Pentru participarea la concurs candidaţii

ANAF - DGRFP Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Braºov, în calitate de
reclamantã, citeazã pentru data de 14.01.2021, ora
09.15, complet CI4, Sala T5 la Tribunalul Braºov pe
CUCINA SALVATORE, în calitate de pârât în
dosarul nr. 433/62/2011/a2, având ca obiect
angajarea rãspunderii conform art. 138 din Legea
nr. 85/2006.

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență -calificare asistentă
social; b)atestat de liberă practică a
profesiei de asistent social; c)
vechime în muncă de minim 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
Primăriei Comunei Mirşid din localitatea Mirşid, nr.89. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Mirşid, persoană de
contact: secretarul general al
comunei, telefon 0260/663.591, fax
0360/566.908.
l U.A.T. Comuna Polovragi prin
Consiliul Local Polovragi organizează, în calitate de autoritate
publică tutelară, la sediul din
comuna Polovragi, str. Drumul lui
Burebista nr. 128, județul Gorj,
procedura de evaluare/selecție a
candidaților pentru 1 (una) funcție
de administrator al Societății
POLOVRAGII SRL. Procedura de evaluare/selecţie se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și
ale Hotărârii Guvernului nr.
722/2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 109/2011.
Procedura se va desfasura cu
respectarea principiilor transparentei, liberului acces, obiectivitatii,
egalitatii de sanse, nediscriminarii
si profesionalismului. Obiectivele
urmarite in cadrul procedurii de
evaluare si selectie a candidatilor
sunt: imbunatatirea performantelor
intreprinderii prin angajarea celor
mai competente persoane capabile
sa indeplineasca atributiile functiei
in conditii de eficienta, eficacitate si
economicitate. Potrivit Actului
constitutiv al Societății, administrarea este asigurata de 1 (un)
administrator, având puteri depline
de reprezentare și administrare a
Societății. Candidații pentru

funcția de administratori trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a) Studii superioare de lunga
durata sau studii universitare de
licenta absolvite cu diploma de
licenta sau echivalent (pentru
sistemul de studii Bologna
acestea vor fi completate cu studiile
de masterat conform prevederilor
legale in domeniu). In cazul in care
candidatii au absolvit institutii de
invatamant din strainatate, acestia
vor face dovada recunoasterii
diplomelor respectivede catre statul
roman. b) Să aiba cetatenie romana
sau a unui alt stat membru al UE
si domiciliul stabil in Romania. c)
Sa nu aiba antecedente penale. d)
Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare nevoilor exercitarii
functiei, certificată conform legii
e) Sa aiba capacitate deplina de
exercitiu f) Sa cunoasca limba
romana scris si citit g) Sa nu fie
incompatibil cu functia respectiva
- potrivit legii h) Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să
nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive
imputabile, în ultimii 7 ani; i) Nu
pot fi administratori persoanele
care, potrivit legii, sunt incapabile
ori care au fost condamnate pentru
infracţiuni contra patrimoniului
prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare,
infracţiuni de fals în înscrisuri,
evaziune fiscală, infracţiuni pentru
instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, j) Să nu fi făcut poliţie
politică, aşa cum este definită prin
lege; k) Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar; Dosarele de candidatură trebuie să conțină următoarele
documente: a) formularul de
înscriere (Formularul nr. 1); b)
Curriculum vitae în format Europass (conform Hotărârii Guvern u l u i n r. 1 0 2 1 / 2 0 0 4 p e n t r u
aprobarea modelului comun european de curriculum vitae); c) copia
actului de identitate; d) copiile
diplomelor de studii şi a altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, e) certificatul de cazier judiciar (este valabil 6 luni de la data
eliberării şi numai în scopul pentru
care a fost eliberat). g) adeverinţă
care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată de către
medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior
depunerii dosarului de candidatură
(adeverinţa trebuie să conţină în
clar numărul, data, numele emiten-
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➤ alege ziua apariției
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Primãria Municipiului Brãila, cu sediul în Brãila, Pia?a
Independen?ei, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunþã reorganizarea licitaþiei publice în
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o
perioadã de 49 ani, asupra terenului ce aparþine domeniului privat al
Municipiului Brãila situat în Brãila, Calea Cãlãraºilor, nr. 220, în
suprafaþã de 45.054,00 mp, din care suprafa?a de 37.475,00 mp loturi
construibile, iar suprafa?a de 7.579,00 mp pentru crearea cãilor de
acces ºi a utilitã?ilor aferente, în vederea edificãrii unui obiectiv
economic.
Licitaþia se organizeazã la sediul Primãriei Municipiului Brãila,
Piaþa Independenþei, nr. 1, camera 16, în douã etape astfel:
- Etapa I, de verificare ºi analizare a ofertelor, în data 02.02.2021,
ora 10:00;
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfãºura la un interval de maximum
10 zile de la finalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participãrii la licitaþie sunt
prevãzute în caietul de sarcini al licitaþiei ce se va procura în format
letric/ electronic, începând cu data prezentului anun? ºi pânã cel mai
târziu în preziua licita?iei, urmare unei solicitãri scrise depusã la
Registratura Generalã/ transmisã prin sistemul de poºtã electronicã/
clasicã. Solicitarea va cuprinde o adresã de e-mail valabilã pentru
coresponden?ã ºi va avea anexatã dovada achitãrii pre?ului caietului
de sarcini.
Pre?ul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achitã la casieria
Primãriei Municipiului Brãila/ prin ordin de platã în contul
Municipiului Brãila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brãila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorialã a Municipiului Brãila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.
tului şi calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii Publice); h)
declaraţie pe proprie răspundere că
nu a făcut poliție politică astfel
cum este definită prin lege,
conform Formularului nr. 2 anexat;
i) declaraţie pe proprie răspundere
că nu a fost destituit dintr-o funcţie
publică sau nu i-a încetat
contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în
ultimii 7 ani, conform prevederilor
Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi
Legii nr. 53/2003 privind Codul
muncii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, conform
Formularului nr. 3 anexat; j) declarație prin care își exprimă acordul
cu privire la procesarea datelor cu
caracter personal, precum și la
derularea unei proceduri de obținere de date (atunci când este
necesar în cadrul procesului de
selecție), prin verificarea activităţii
desfăşurate anterior de candidaţi
sau verificarea referinţelor oferite
de către candidaţi, conform
Formularului nr. 4 anexat. k).Un
scurt proiect de plan de management conform profilului functiei.

(Anexele pot fi descărcate de pe
site-ul comunei Polovragi https://
comunapolovragi.ro) Actele in
copie vor fi certificate “conform cu
originalul” de către Secretarul
Comisiei de evaluare/selecție.
Dosarele de candidatura se vor
depune la sediul Primăriei Polovragi din comuna Polovragi, sat
Polovragi, strada Drumul lui Burebista nr. 128, județul Gorj, in
termen de 30 (treizeci) de zile
calendaristice de la data publicarii
anuntului de selectie, respectiv
până la data de 12 februarie
2021,ore 16:00. Fiecare dosar
depus va primi un numar de inregistrare cu data si ora depunerii.
Depunerile se fac de luni pana
vineri, in intervalul 08:00 - 16:00,
insotite de o cerere de inregistrare a
candidaturii in 2 exemplare. Pe
fiecare dosar de candidatură se va
mentiona textul scris “Candidatura
pentru functia de administrator al
Polovragii SRL”, numele si prenumele candidatului, domiciliul,
numar de telefon de contact,
adresa de e-mail pentru corespondenta. Procedura de selecție
conform OUG nr. 109/2011:
Selectia si evaluarea va parcurge
urmatoarele 3 etape succesive: 1.
Evaluarea conformitatii administrative a dosarelor si eligibilitatii
candidatilor; evaluarea proiectului
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de plan de management (oferta
de management). Rezultatul
evaluarii va fi “Admis” sau
“Respins”. Verificarea, evaluarea si
selectia dosarelor se va realiza in
termen de 1 (una) zi lucratoare de
la data expirarii termenului de
depunere a acestora. Rezultatele
evaluarii dosarelor se va publica la
sediul comunei Polovragi și pe
site-ul https://comunapolovragi.ro
in termen de 24 de ore de la incheierea acestei etape. Rezultatele
evaluării selecției dosarelor vor fi
postate si pe site-ul comunei și
afișate la sediul acesteia. Eventualele contestatii se vor depune in
scris la sediul primăriei Polovragi
in termen de 24 de ore de la
afisarea rezultatelor. Proba scrisă
se va tine în următoarea zi lucrătoare după expirarea termenului
de contestații. Candidații pot
renunța în scris la contastații, iar în
acest caz, proba scrisă se va susține
de îndată. 2. Sustinerea unei
probe de verificare a cunostintelor sub forma unui test scris,
tip grila cu 30 de intrebari, de
catre candidatii admisi la verificarea și evaluarea dosarelor, cu
intrebari din domeniul managementului si din bibliografia indicate mai jos. Candidatii trebuie sa
indice variante de raspuns corecte
la cel putin 21 de intrebari pentru
a lua nota 7 si a se califica la proba
urmatoare. Rezultatul testului va fi
“Admis” (pentru cei care au
obtinut minim nota 7) sau
“Respins” (pentru cei care nu au
obtinut minim nota 7). Candidatii
declarati admisi la testul scris
vor fi programati la interviu in
ordine alfabetica, fiecare urmand
sa aiba la dispozitie maxim 20 de
minute pentru aceasta. Programarea se va afișa pe site-ul
comunei https://comunapolovragi.
ro, precum și la sediul Primăriei
Polovragi. Rezultatele probei scrise
vor fi postate si pe site-ul comunei
și afișate la sediul acesteia. Eventualele contestatii se vor depune in
scris la sediul primăriei Polovragi
in termen de 24 de ore de la
afisarea rezultatelor. Proba interviu
se va tine în următoarea zi lucrătoare după expirarea termenului
de contestații. Candidații pot
renunța în scris la contastații, iar în
acest caz, proba interviu se va
susține de îndată. 3. Sustinerea
interviului de catre candidatii
care au obținut minim nota 7
(sapte) la testul scris tip grila.

Candidatii trebuie sa obtina si la
aceasta proba minim nota 7
(sapte). Eventualele contestatii se
vor depune in scris la sediul primăriei Polovragi in termen de 24 de
ore de la afisarea rezultatelor
probei interviu. Oricare concurent
poate depune o contestatie cu
privire la modul in care au fost
notate prestatiile proprii. Orice
eventuala decalare a termenelor va
fi afisata pe site in timp util. Punctajul final va fi media aritmetica a
notelor obtinute de fiecare candidat
la proba test grila si la cea interviu.
Punctajul minim necesar obligatoriu la fiecare dintre cele 2 probe
este 7 (sapte). Se vor prezenta la
proba interviu doar candidatii care
la testul scris au luat minim nota 7
(sapte). Rezultatul final al procedurii va fi publicat sub forma unui
clasament in ordinea descrescatoare a mediei notelor obtinute la
cele 2 probe. Primul clasat va fi
nominalizat / propus pentru
functia de administrator. Criterii
De Evaluare 1.Cunoașterea principiilor de guvernanță corporativă și
a bunelor practice în domeniu
2.Capacitatea de analiza si sinteza,
de comunicare și negociere 3.Creativitate si spirit de initiativă 4.
Capacitate de gestionare a situatiilor de criza 5.Abilitatile de comunicare si utilizare a informatiei
6.Orientarea catre rezultate/
spiritul practic 7.Capacitatea de
luare a deciziilor si de asumare a
raspunderii pentru consecintele
acestora 8.Capacitatea de organizare si coordonare a personalulu;
Bibliografie: Ordonanța de
Urgență nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările
și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 722/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Legea nr.
31/1990 Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța
Guvernului nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct
ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările
ulterioare, Legea nr. 51/2006 a

serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a III-a
Administrația publică locală.
Prezentul anunț este publicat pe
pagina de internet a autorității
publice tutelare https://comunapolovragi.ro Relații suplimentare se
pot obține la tel. 0253476135.

CITAȚII
l Chelariu Livia şi Alupei Olimpia
s u n t c i t a t e î n d o s a r u l n r.
16395/193/2017 al Judecătoriei
Botoşani, termen de judecată
10.02.2021.
l Se citează numita Stroie Ana
Aurica în calitate de pârâtă la
Judecătoria Săveni în Dosarul civil
Nr. 1151/297/2019 pentru termenul
04.02.2021.
l Paratul Frohlich Petru cu
ultimul domiciliu cunoscut in Str.
Delinesti, Nr.158, Delinesti,
Caras-Severin, este citat la Judecatoria Caransebes, in dosar
n r. 2 4 2 0 / 2 0 8 / 2 0 2 0 , t e r m e n
26.01.2021, cerere de valoare
redusa, in proces cu Enel Energie
SA.
l Parata Petcu Cristiana cu
ultimul domiciliu cunoscut in Str.
Bratescu Constantin, Nr.25,
Constanta, jud.Constanta este
citata la Judecatoria Constanta, in
dosar nr.3512/212/2020, termen
05.03.2021, cerere de valoare
redusa, in proces cu Enel Energie
SA.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numita: Dumitru Oana Cosmina,
cu domiciliul în mun. Drăgăşani,
strada Avram Iancu nr.122 A, jud.
Vâlcea în calitate de intimată în
dosarul civil nr.3442/90/2020, cu
termen de judecată la data de
15.01.2021, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numita Lupan Ionela Claudia, cu
domiciliul legal în Mun. Arad, Str.
Cîmpu Albinelor nr.2, bl.11, ap.63,
Jud. Arad, în calitate de intimată în
dosarul civil nr. 3386/90/2020, cu

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
termen de judecare în data de
22.01.2021, având ca obiect înlocuire măsură de plasament în
regim de urgență la DGASPC
Vâlcea - Centrul de Plasament
“Ana” Rm. Valcea cu măsura
plasamentului la asistent maternal
profesionist al DGASPC Vâlcea,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Se citează numiții Danci Vasile
lui Tănasă, Todica Saveta, Bart
Ștefan lui George, Ordace Petre,
Mutu Maria, Bart Maria cas. Vlașin
și Bumbu Floarea, în calitate de
pârâți în dosarul nr. 3541/265/2019
al Judecătoriei Năsăud, în proces
cu Scuturici Ilie și Scuturici Veronica, având ca obiect succesiune
s.a., cu termen la 09.02.2021

SOMAȚII
l Se notifică că Bold Gigel
Valentin a invocat dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra
terenului înscris în CF nr.306885
Conop, din Chelmac, nr.229, jud.
Arad, proprietar tabular Păcurar
Persida. Cei interesați pot face
opoziții.

DIVERSE
l Agenția pentru Protecția
Mediului Prahova anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Echiparea
sondelor 2, 3, 4, și 5 Sălcii cu instalații tehnologice de suprafață,
propus a fi amplasat în comuna
Ciorani, județul Prahova, titular
SNGN Romgaz SA Sucursala
Tg.Mureș. Informațiile privind
proiectul propus/memoriul de
prezentare, pot fi consultate la
sediul autorității competente
pentru Protecția Mediului Prahova,
str.Gh.Gr. Cantacuzino, nr.306,
Ploiești și la sediul SNGN Romgaz
SA Sucursala Tg.Mureș, din municipiul Tg.Mures, str.Salcâmilor,
nr.23, în zilele de luni-vineri, între
orele 07:00-15:00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Prahova, str.Gh.Gr.
Cantacuzino, nr.306, Ploiești.
l SNGN Romgaz SA Sucursala
Tg.Mureș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Instalație tehnologică de suprafață sonda 101
Grădiștea, propus a fi amplasat în

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
județul Vâlcea, comuna Sinești, sat
Sinești. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Vâlcea, din str.Remus
Bellu, nr.6 și la sediul SNGN
Romgaz SA Sucursala Tg.Mureș,
din municipiul Tg.Mureș, str.
Salcâmilor, nr.23, în zilele de
luni-vineri, între orele 09:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Vâlcea, str.
Remus Bellu, nr.6.
l Sc Electric Valcor SRL, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a autorizaţiei
de mediu privind activitatea: cod
CAEN rev.2-4675 (cod CAEN
rev.1-5155) comerţ cu ridicata al
produselor chimice; cod CAEN
rev.2-5210 (cod CAEN rev.1-6312)
depozitări (butelii de gaze tehnice);
cod CAEN rev.2-5224 (cod CAEN
rev.1-6311) manipulări; cod CAEN
rev.2-4941 (cod CAEN rev.1-6024)
transporturi rutiere de mărfuri ce
se desfăşoară în Punct de lucru:
Comuna Cârcea, satul Cârcea,
Strada Aleea I Aeroportului, Nr.3A,
judeţul Dolj. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului
pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str.Petru Rareş, nr.1, zilnic
luni-vineri, între orele 09:00-14:00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj până la
data de 28.01.2021. (15 zile de la
data apariţiei anunţului în presă).
l În temeiul art. 99 alin. (3) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Dublu C.C.
Trans SRL, CIF: 35688477,
J25/103/2016, dosar nr. 2901/101
anul 2020 –Tribunalul Mehedinti.
Termen pentru depunerea cererilor
de creanţă la 22.02.2021; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la
15.03.2021; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar şi pentru
afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 29.03.2021. Administrator
judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis
l Spitalul Clinic de Psihiatrie
“Prof. Dr. Alexandru Obregia” cu
sediul în Șoseaua Berceni nr.10,
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sector 4, Bucureşti, C.U.I. nr.
4266162 , informează pe cei interesaţi că s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizaţiei de mediu
pentru activitatea (cod CAEN):
8610- Activitati de asistenta spitaliceasca, 8622- Activitati de asistenta
medicala specializata, 8690-Alte
activitati referitoare la sanatate
umana, desfăşurată în Șoseaua
Berceni nr.10, sector 4, Bucureşti.
Informaţii se pot solicita la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Bucureşti din sector 6, Aleea Lacul
Morii nr.1(Barajul Lacul Morii-în
spatele benzinăriei Lukoil), între
orele 9:00-12:00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestaţii se
pot depune la sediul A.P.M. Bucureşti în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Societatea Util
Grant S.R.L., persoana juridică
română, cu sediul în Bucureşti, str.
Ing. Pascal Cristian, nr.4B, sector
6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/18817/1993, având
C.U.I. RO 4381684, prin administrator Gusta Gabriel Vasile,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Asociaţilor Societăţii în data de 28.01.2021, ora
12:00, la punctul de lucru al societăţii situat în Şos. Bucureşti
-Domneşti, nr.23, sat Olteni,
Judeţul Ilfov. Adunarea Generală
Extraordinară a Asociaţilor va
avea următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea cesiunii părţilor sociale
între asociaţi efectuate în perioada
2019-2020. 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv prin
modificarea primei teze din art.10,
aliniatul 3 “Transmiterea către
persoane din afara societăţii este
permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel
puţin trei pătrimi din capitalul
social“, care va fi modificată astfel:
“Transmiterea către persoane din
afara societăţii este permisă numai
dacă a fost aprobată de asociaţi
deţinând majoritatea absolută din
capitalul social”. Celelalte
menţiuni prevăzute în art.10 cap.
III rămân neschimbate.3. Aprobarea mandatării dl. Gusta Gabriel
Vasile în vederea semnării Hotărârii A.G.E.A., a Actului Constitu t i v a c t u a l i z a t , p r e c u m ş i
îndeplinirea tuturor formalităţilor
prevăzute de lege pentru înregistrarea Hotărârilor A.G.E.A la
Oficiul Registrului Comerţului de

pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Mandatarul poate împuternici o
altă persoană pentru îndeplinirea
acestor formalităţi. În cazul în care
nu sunt întrunite condiţiile de
cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii la prima convocare, Adunarea Extraordinară a
Asociaţilor S.C. Util Grant S.R.L.
se va întruni, la a doua convocare
în data de 29.01.2021, ora 12:00, în
aceeaşi locaţie. Administrator, Dl.
Gusta Gabriel Vasile.
l Convocator. Administratorul
unic al Societății En Gros Pentru
Mărfuri Alimentare Și Ambalaje
COLUMNA SA, în conformitate
cu prevederile Legii nr.31/1990
republicată și ale actului constitutiv al Societății, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor, care va avea loc la
sediul societății din Târgu Jiu, str.
Liviu Rebreanu, nr.2, jud.Gorj, în
data de 16.02.2021, ora 11:00, cu
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea radierii auditorului financiar
Busoi V. Virgiliu Damian- expert
contabil, urmare a decesului
persoanei reprezentante. 2.
Numirea și înregistrarea unui nou
auditor financiar și stabilirea
prețului acordat pentru serviciile
de audit. 3.Prelungirea duratei
mandatului dlui. Romica Marcu în
funcția de administrator al societății. Data de referință pentru
actionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunărilor generale este data de
01.02.2021. În cazul în care
cvorumul de ședință nu va fi
întrunit în data de 16.02.2021, se
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor pe data de
17.02.2021, la aceeași adresă,
aceeași oră și cu aceeași ordine de
zi. Începând cu data publicării
convocatorului în Monitorul
Oficial, documentele și materialele
informative referitoare la ordinea
de zi se pot consulta și/sau procura
contra cost de la sediul societății.
Informații suplimentare se pot
obține la sediul societății, la
numărul de telefon: 0253.210.317.
Acționarii persoane fizice pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau prin
reprezentanți, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri
speciale. Acționarii pot obține
modele de procură specială de la
sediul societății începând cu data
convocării. Procurile speciale vor fi

depuse/ transmise la sediul societății până la data de 14.02.2021;
procurile depuse după această dată
nu vor fi luate în considerare. Acționarii persoane juridice pot participa la adunarea generală a
acționarilor prin reprezentantul lor
legal sau prin persoana căreia i s-a
delegat competența de reprezentare, pe baza unei împuterniciri
care va conține toate elementele de
identificare ale persoanei juridice și
ale persoanei împuternicite. În
cazul în care la data desfășurării
adunării generale ordinare va fi
institutită starea de urgență, acționarii persoane fizice își vor exprima
votul în cadrul adunării generale a
acționarilor doar prin intermediul
buletinelor de vot prin corespondență care vor fi completate fie
personal, fie de către persoana
căreia i s-a delegat competența de
reprezentare, pe baza unei împuterniciri sau a unui mandat special
care va conține toate elementele de
identificare ale persoanei fizice și
ale persoanei împuternicite care
și-a exprimat votul. De asemenea,
acționarii persoane juridice își vor
exprima votul în cadrul adunării
generale a acționarilor doar prin
intermediul buletinelor de vot prin
corespondență care vor fi completate fie de către reprezentantul
legal, fie de către persoana căreia i
s-a delegat competența de reprezentare, pe baza unei împuterniciri
sau a unui mandat special care va
conține toate elementele de identificare ale persoanei juridice și ale
persoanei împuternicite care și-a
exprimat votul. Buletinele de vot
prin corespondență vor fi depuse/
transmise la sediul societății până
la data de 14.02.2021.

LICITAȚII
l Comuna Dărmănești cu sediul
în Mariței, nr.575, face cunoscut ca
în ziua de 29.01.2021, orele 12:00,
va avea loc licitația cu depunere de
oferta în plic închis, pentru
vânzarea unor parcele de teren
intravilan, aparținând domeniului
privat al comunei Dărmănești,
județul Suceava. Relații: Șef
Serviciu Achiziții Publice, mobil
0755.157.515 sau la sediul Primăriei Comunei Dărmănești, Tel/fax.
0230/551.532.
l Comuna Oraşu Nou, județul
Satu Mare, str. Seini, nr. 247A
,C.U.I.: 3896844, închiriază prin
licitaţie publică spaţiu comercial
în suprafaţa utilă de 33,56mp, din
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imobilul situat în comuna Oraşu
Nou, sat Remetea Oaşului nr.97,
aflat în domeniul public al com.
Oraşu Nou, cu destinaţie
„Magazin mixt”. Condiţiile de
înscriere cât şi taxele aferente sunt
prevăzute în Caietul de sarcini,
documentaţia de atribuire se
poate achiziţiona, contra sumei de
500 lei, de la sediul Primăriei
Oraşu Nou, județul Satu Mare, str.
Seini, nr.247A. Termen de depunere a ofertelor pentru licitaţia
publică este 09.02.2021, ora 12:00.
Data limită de solicitare a clarificărilor: 03.02.2021. Data deschiderii ofertelor: 10.02.2021, ora
10:00. Detalii suplimentare la
telefon 0261-830 001, persoana de
contact: Balazs Iosif.
l Primăria oraşului Pătârlagele,
cu sediul în oraşul Pătârlagele,
judeţul Buzău, cod fiscal 4055866,
telefon 0238/550001, e-mail:
primaria.patarlagele@yahoo.com,
organizează în data de 15.02.2021,
ora 12:00 în sala de ședințe a instituției, licitaţie publică pentru
concesionarea unui teren aparținând domeniului public conform
H.C.L. 55/31.07.2008, având
suprafața de 4090 mp situat în sat
Sibiciu de Sus, tarlaua 106, lot 2,
oraş Pătârlagele, jud. Buzău. Date
şi informaţii suplimentare puteţi
o b ţ i n e l a n r. d e t e l e f o n
0238/550.001 sau la sediul primăriei, serviciul Urbanism şi de Achiziţii Publice. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
12.01.2021
l Primăria oraşului Pătârlagele,
cu sediul în oraşul Pătârlagele,
judeţul Buzău, cod fiscal 4055866,
telefon 0238/550001, e-mail:
primaria.patarlagele@yahoo.com,
organizează în data de 15.02.2021,
ora 12:00 în sala de ședințe a instituției, licitaţie publică pentru
concesionarea unui teren aparținând domeniului public conform
H.C.L. 55/31.07.2008, având
suprafața de 2326 mp situat în sat
Sibiciu de Sus, tarlaua 106, lot 3,
oraş Pătârlagele, jud. Buzău. Date
şi informaţii suplimentare puteţi
o b ţ i n e l a n r. d e t e l e f o n
0238/550.001 sau la sediul primăriei, serviciul Urbanism şi de Achiziţii Publice. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
12.01.2021

GATA!
Simplu, nu?

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. „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 13.01.2021, ora 12:00.
l Conpet S.A. Ploieşti, organizează licitații cu strigare, pentru
vânzare de mijloace de transport
auto, țeavă recuperată aflată în
magazii și țeavă îngropată provenite din lucrări de înlocuire de
conducte. Ședințele de licitație se
organizează astfel: - în fiecare zi de
marți: - ora 10:00 pentru mijloace
de transport auto; - ora 11:00
pentru țeavă recuperată aflată în
magazii; - în fiecare zi de joi, ora
10:00, pentru țeavă îngropată,
până la epuizarea stocului. Pentru
mijloacele de transport auto și
țeava recuperată din magazii,
garanția de participare la licitație
este în cuantum de 10% din
valoarea bunurilor pentru care
ofertantul a optat să liciteze, iar
taxa de participare la licitație este
de 50 lei. Pentru țeava îngropată
garanția de participare la licitație
este în cuantum de 10% din
valoarea acesteia, taxa de participare la licitație este de 100 lei, iar
taxa de vizitare este în cuantum de
600 lei. Taxa de vizitare și taxa de
participare sunt nerambursabile.
Garanția de participare se restituie
ofertanților care nu întrunesc
condițiile de participare la licitație
precum și celor care nu au adjudecat bunuri la licitație. Taxa de
participare, taxa de vizitare și
garanția de participare se achită
până la data licitației prin virament în contul deschis la BCR
Ploieşti, cod IBAN RO38RNCB
0205044865700001, ori cu numerar
la caseria societăţii, situată la
Dispeceratul Central, str. Anul
1848 nr. 1-3 Ploiești. Pentru informaţii privind condiţiile de participare la licitaţie, modelul de
contract, lista bunurilor ce fac
obiectul licitaţiei accesați pagina
web www.conpet.ro secţiunea
Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri
de interes general. Data limită
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până la care se poate depune documentaţia de participare la licitaţie
este ziua anterioară licitaţiei, ora
10.00, la adresa valorificare.
bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor
avea loc în zilele mai sus menționate, la sediul administrativ nr. I,
str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.
l Cec Bank SA - Sucursala Pitești,
cu sediul în Pitești, Bd. Republicii,
bloc E3b-Centru, organizează licitație deschisă fără preselecție
(oferta în plic sigilat), în data de
28.01.2021, ora 12:00, pentru
vânzarea autoturismului Dacia
Logan Laureate, proprietate Cec
Bank., la prețul minim de pornire
de 6070 lei, cu următoarele caracteristici: Nr. înmatriculare: AG 09
DCE; An de fabricație: 2007;
Culoare: Gri; Motor: 1461 cmc;
Combustibil: motorină; Km
parcurși: 199.000. Dosarul de
prezentare se poate achiziționa de la
sediul Sucursalei CEC Bank Pitești
contra sumei de 20 lei/dosar inclusiv TVA, până la data de 20
ianuarie 2021, între orele 9:00-15:00.
Autoturismul poate fi vizionat
zilnic, de luni până vineri, între
orele 09:00 - 15:00, de către persoanele care au achiziționat dosarul de
prezentare. Detalii la telefon 0248218044 / mobil 0735 901511,
persoana de contact Ioana Dinu.
l Flix Net Comunication IT SRL
prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică in bloc la prețul de
104.097 lei + TVA bunuri mobile
echipamente IT furnizare servicii
internet: platforma monitorizare
software, sistem de securitate perimetru, cabinet echipamente, statie
de baza lte, două radiorelee
microunde, echipamente integrate,
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 21.01.2021, ora 14:00
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 zilele de 28.01.2021
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare în bloc prin licitaţie publică
la prețul total de 8.928.391 lei

proprietate imobiliară situată în
Breaza, str. Griviței, nr. 18, județ
Prahova, compusa din teren în
suprafață de 20.513 mp și constructiile C10 (hala monobloc), C11
(punct poarta), C20 (baraca metalica), teren în suprafață de 358 mp,
teren în suprafață de 1.725 mp,
teren în suprafață de 445,38 mp,
precum și marcile grafice R050748,
R053215 și bunuri mobile (utilaje și
mașini unelte). Licitaţia va avea loc
în 15.01.2021, ora 14:00 la sediul
lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate se pot programa
pentru vizionare la numărul de
telefon susmentionat (taxa pentru
vizionare este de 1.000 lei +TVA),
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.
În cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în data de 22.01.2021,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Almas Invest Imobiliar SRL,
desemnat prin Sentinta Civila nr.
7125 din data de 29.11.2018,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
a bunurilor imobile aflate in proprietatea Almas Invest Imobiliar SRL,
constand in proprietati imobiliare
reprezentate de patru parcele de
teren (2.197 mp, 2.186 mp, 870 mp,
1.691 mp conform masuratorilor)
amplasate in intravilanul mun.
Giurgiu, sos. Bucuresti, km. 1, jud.
Giurgiu. Licitatia pentru vanzarea
bunurilor imobile apartinand Almas
Invest Imobiliar SRL va avea loc la
data de 22.01.2021 ora 14:00, iar
pretul de pornire este de 107.190
euro fara TVA. In cazul in care
bunurile imobile nu se vor adjudeca
la termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza alte 9 (noua) licitatii in
datele de 08.02.2021, 23.02.2021,
10.03.2021, 25.03.2021, 09.04.2021,
26.04.2021, 11.05.2021, 26.05.2020
si 10.06.2021, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,

sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l 1.Informaţii generale privind
autoritatea contractantă: Comuna
Vorona, localitatea Vorona, str.Principală, nr.380, jud.Botoşani,
CIF3672049, tel/fax 0231/588.604,
e-mail: primaria_vorona@yahoo.
com. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: închirierea teren în
suprafață de 4.500mp, PC 101,
situat în sat Vorona-Teodoru, com.
Vorona, jud.Botoșani, pentru activități de depozitare produse de balastieră. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Informațiile se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot
intra în posesia documentaţiei de
atribuire direct la sediul Primăriei
Comunei Vorona, jud.Botoșani, sau
pe adresa: www.comunavorona.ro
secțiunea anunțuri. 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: Compartimentul achizitii
publice din cadrul Primăriei
Comunei Vorona. 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 unui exemplar pe
format hârtie, 30 de lei, achitat cu
chitanță la casieria unității. În
format electronic este gratuit. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.01.2021, ora 15:00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Data limită de depunere a ofertelor:
05.02.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la Compartimentul Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Vorona, loc.
Vorona, jud.Botoşani, cod poştal
717475. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
2 exemplare (1 exemplar original +1
exemplar copie). 5. Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor:
08.02.2021, ora 10:00, Primăria
Comunei Vorona. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Solutionarea litigiilor apărute pe parcursul procedurii
de concesionare se face potrivit
legislatiei în vigoare. Acţiunile în
justiţie se introduc la secţia de
Contencios administrativ al Tribunalului Botoșani, str. Maxim Gorki,
nr. 8, jud. Botoșani. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 11.01.2021.

PIERDERI
l Sc Gabyoana Dyd Srl, a pierdut
C e r t i f i c a t c o n s t a t a t o r n r.
6242/19.03.2014. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de pregătire
profesională a conducătorului auto
ADR, pe numele Ungureanu Ion
Laurențiu, eliberat de ARR. Îl
declar nul.
l Pierdut atestat transport marfă
pe numele Gană Florian, emis ARR
Dolj. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de Membru
Asistent Medical Generalist pe
numele Ilca Doina Nicoleta Nona.
l Se declara pierduta Autorizatia
C.E.C.C.A.R. seria A Nr.003603
emisa la data de 18.01.2007 de catre
Corpul Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati din
Romania societatii Siemens srl
Bucuresti. Se declara nula.
l Pierdut certificat profesional
pentru conducatorii auto care efectueaza transport rutier in regim de
taxi, pe numele Rotaru Constantin.
Il declar nul.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională tip cartelă, CPI marfă

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
nr. 0454292000 eliberat de ARR pe
numele Jieanu Aurel Mihai. Îl
declar nul.
l Emido Prod SRL, cu sediul în
Comuna Bonțida, nr. 450, județul
Cluj, având CUI 7301337,
J12/827/1995, declar pierdute certificatele constatatoare cu nr.
3 4 8 7 4 / 0 6 . 0 6 . 2 0 1 3 ș i n r.
101152/26.06.2019. Declar certificatele nule.
l Subscrisa, Grivco AIR S.R.L.,
numar de ordine in Registrul
Comertului J40/15372/2008, Cod
Unic de Inregistrare 24445243,
declar pierdut Certificat de înregistrare seria B1723454, emis pe data
de 14.04.2009 si eliberat la data
15.04.2009.
l Subscrisa, Vip Air S.R.L., numar
de ordine in Registrul Comertului
J40/12969/2016, Cod Unic de Inregistrare 11852733, declar pierdut
Certificat de inregistrare seria
B3230038, emis pe data de
04.10.2016 si eliberat la data
04.10.2016.
l SC LPP Romania Fashion SRL,
înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr.J40/17329/2007, având
CUI:RO22418650, cu sediul în
Mun.București, Sector 1, declară
pierdute cartea de intervenție și
registrul special aferente casei de
marcat cu seria DB4800003964.
Societatea declară aceste documente ca fiind nule.
l Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț declară nulă Ștampila
rotundă cu diametrul de 30mm, cu
stema României și impresiunea
„România -Ministerul Afacerilor
Interne -Inspectoratul de Poliție
Județean Neamț -Post Poliție
Comunal Horia”.
l Pierdut Cartela Tahograf Auto
pe numele Georgescu Marius Viorel
din Hunedoara. Nr. Contact:
0723.909.326.
l Declar pierdut și nul Atestat Taxi
eliberat de ARR Dolj pe numele
Costache Costică Cătălin.

DISPARIȚII
l Declar decedat pe Crăciun
Eugen, cu domiciliul în Mun. Fălticeni, jud. Suceava. Rog orice
persoană care îl cunoaște să comunice informații.

