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OFERTE SERVICIU
l Prestige MOB SRL,
CUI:6600187, Balotești,
Ilfov, angajează pe durată
nedeterminată: programator
producție
-COR:432204, experiență
<1 an, cunoștințe PC, studii
medii, cunoștințe limba
engleză și turcă, permis
cat.B. CV-urile se depun
până pe data de 21.09.2020,
interviul având loc în ziua
de 22.09.2020, ora 10:00,
humanresources@prestig e m o b . r o , Te l . / F a x :
021.351.21.60.
l Academia Romana Filiala Iasi cu sediul in Iasi,
Bld. Carol I, nr. 8, organizeaza concurs pentru
ocuparea unui post contractual vacant, conform HG
286/23.03.2011 (actualizata), de Contabil sef grad
II, - din cadrul Biroului
Financiar - Contabilitate,
norma intreaga, perioada
nedeterminata (cu perioada
de proba 3 luni). Concursul
va consta in doua probe:
proba scrisa in data de
06.10.2020, ora 11:00 si
interviul in data de
12.10.2020, ora 10:00.
Conditii: studii superioare
de lunga durata absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte
economice, vechime minima
6 ani in specialitatea studiilor, din care minim 3 ani
intr-o institutie publica
intr-un departament financiar - contabil si minim 3
ani intr-o functie de conducere financiar - contabila
sau de gestionare a fondurilor publice ori a fondurilor
externe nerambursabile,
competente manageriale
privind gestionarea patrimoniului si/sau a fondurilor
publice, capacitatea de a
organiza si de a lucra in
echipa, capacitate de
analiza si sinteza, asumarea
responsabilitatilor, cunostinte operare PC - Windows,
Microsoft Office, utilizarea
programelor de contabilitate. Termenul de depunere

a dosarelor este 28.09.2020,
ora 14:00. Relatii suplimentare la telefon 0332101115,
Biroul Resurse Umane,
Salarizare şi la sediul Filialei.

CITAȚII
l Domnul Becheș Romeo
Eugen, cu ultimul domiciliu în localitatea
Bistrița, strada Toamnei
nr.25, este chemat la
Judecătoria Bistrița, str.
Alba Iulia, nr.1, Cod
Poștal 420178, Secția
Civilă, Sala 2, în ziua de
08.10.2020, ora 09:00, în
calitate de pârât în proces
cu Pop Lenuța în calitate
de reclamantă, pentru
Fond -succesiune disjungere.
l Se citeaza parata cu
domiciliul necunoscut,
Oltean Ana mar.Gadalean
Cosma, pentru data de 8
octombrie 2020, ora 13:00,
la Judecatoria Gherla in
dosar civil.5378/235/2019,
complet.C4, ce are ca obiect
radiere uzufruct din
C.F.53045.Bontida
(vechi.1479/a.Bontida),
reclamanta fiind Zisizsnovschi Emese.
l Prin prezenta somație se
aduce la cunoștita celor
interesați faptul că reclamanții:Uzoni Istvan și
Uzoni Etelka, ambii domiciliați în comuna Belin, nr.
244, jud.Covasna solicită
dobândirea prin uzucapiune, conform prevederilor
art.28 din Decretul-Lege
nr.115/1938, a dreptului de
proprietate asupra cotei de
34/48 parte din imobilul
înscris în CF.nr.24049-Belin
cu nr.top.598 grădină de
1.368mp și nr.top.599 curte
în suprafață de 493mp,
precum și asupra lotului
nr.1 cu nr.top.595/7/1, arabil
în suprafață de 1.919mp și a
l o t u l u i n r. 1 c u n r.
top.2270/3/1 arabil de
2.146mp, identic cu imobilul
situat în comuna Belin
nr.244. Toți cei interesați

pot face opoziție în termen
de 30 de zile de la afișare, la
Judecătoria Sfântu
Gheorghe, str.Kriza Janos,
nr.2, jud.Covasna, cu precizarea că, în caz contrar, în
termen de 1 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 petenta:Bogyor Judit, domiciliată
în Sfântu Gheorghe, str.
Lăcrămioarei, nr. 2, bl.9,
sc.C, ap.25, jud.Covasna
solicită constatarea dobândirii prin uzucapiune a
dreptului de proprietate
asupra imobilului situat în
satul Bicfalău, nr.110, jud.
Covasna, înscris în CF.
nr.26168-Ozun (Cf.vechi
nr.129.Bicfalău), nr.top.241
curte în suprafață de 97.m,
și nr.top.242 arabil în suprafață de 900.mp, având ca
proprietar tabular pe Csia
Gyorgy, Csia Mihaly, Csia
Sandor, Damo Agnes și
Veres Maria. 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.

SOMAȚII
l România Judecătoria
Deta, județul Timiș. Dosar
n r. 3 0 6 3 / 2 2 0 / 2 0 1 9 . D i n
12.06.2020. Somație. Având
în vedere acțiunea civilă
formulată de către petenții
Duma Maximilian și Duma
Elisabeta, ambii cu domiciliul în Giera, nr.246, jud.
Timiș, înregistrată pe rolul
acestei instanțe sub dosar
nr.3063/220/2019, prin care
solicită constatarea dreptului de proprietate, prin
uzucapiune, asupra 1/2 din
imobilul evidențiat în CF
or.403245 Giera, nr.cad.9798/a, proprietatea tabulară
a numitei Gașpar Vera,
decedată în 25.01.1941 , cu
termen de judecată stabilit
pentru data de 30.09.2020.
Orice persoană interesată
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poate formula opoziție la
prezenta acțiune, începând
cu data afișării (publicării)
acestui anunț și până la
împlinirea termenului de
1(una) lună, care se vor
comunica în scris, la această
instanță, urmând a se
menționa numărul de dosar
indicat mai sus. În cazul în
care, nu se va formula
opoziție în termen de 1(una)
lună de la data afișării
(publicării), instanța va
soluționa cererea, pe baza
actelor aflate la dosar.

DIVERSE
l Chrapan Mihaiela
Claudia având sediul în Str.
1 Decembrie, nr 62, localitatea Nadlac, titular al
planului/programului
„Ansamblu Locuinte Colective” localitatea Arad Str.
C e t a t i i , n r. 1 6 a n u n ţ ă
publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul/programul
menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului 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 15 zile de la data
publicării anunţului.
l Primăria Comunei Poieni
anunță publicul interesat
asupra declanșării etapei de
încadrare în vederea obținerii avizului de mediu
conform HG 1076/ 2004
pentru Amenajamentul
silvic al U.P. II Humpleu comuna Poieni. Prima
versiune a amenajamentului
poate fi consultată la sediul
titularului, comuna Poieni,
sat Poieni, str. Principală,
nr. 268, județul Cluj, din
data de 09.09.2020, între
orele 9:00 - 14:00. Publicul
interesat poate transmite, în

GATA!
Simplu, nu?

scris, comentarii și sugestii
până la data de 29.09.2020,
la APM Cluj-Napoca, Calea
Dorobanților nr. 99, bl. 9B,
cod 400609, fax: 0264 412
914, e-mail: office@apmcj.
anpm.ro în zilele de luni vineri, între orele 9:00 14:00.
l C.I.I.Dudas Ramona
Mariana, în calitate de lichidator numit prin Încheierea
Civilă nr.14239 din data
19.11.2019, dată de Judecătoria Timişoara, în dosarul
nr.31346/325/2019, prin care
s-a constatat dizolvarea
Fundatia Invingatorii, vă
aduce la cunoştinţă faptul
că a îndeplinit toate operaţiunile de lichidare şi dizolvare a asociaţiei, procedura
de lichidare fiind încheiată.
l AN Apele Române
-Administrația Bazinală de
Apă Banat, titular al proiectului „Reabilitare culee mal
drept și a podului pietonal
de la nodul hidrotehnic
S â n m a r t i n u l M a g h i a r,
c o m u n a U i v a r, j u d e ț u l
Timiș”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei de încadrare de către
APM Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Reabilitare culee mal drept și a
podului pietonal de la nodul
hidrotehnic Sânmartinul
Maghiar, comuna Uivar,
județul Timiș”. Proiectul
deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru protecția
mediului APM Timiș din
municipiul Timișoara, B-dul
Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,
în zilele de luni-joi, între
orele 08:00-16:00, vineri
între orele 08:00-14:00,
precum și următoarea
adresă de internet http://
apmtm.anpm.ro -secțiunea
Acorduri de mediu. Publicul
interesat poate înainta
comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de
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la data publicării anunțului
pe pagina de internet a
autorității competente
pentru protecția mediului.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Denumirea județ:
Dâmbovița. Denumire:
UAT Comișani. UAT Comișani și O.C.P.I.Dâmbovița,
anunță reluarea publicării
documentelor tehnice ale
cadastrului pentru UAT
Comișani pe o perioadă de
60 de zile calendaristice,
conform art.14 alin.(1) și
(2) din Legea Cadastrului și
a Publicității Imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare. Data de început
a afișării: 21.09.2020. Data
de sfârșit a afișării:
19.11.2020. Adresa locului
afișării publice: Localitatea
Comișani, Județul Dâmbovița. Repere pentru identificarea locației: Sediul
Primăriei Comișani,
Județul Dâmbovița. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor fi
depuse la sediul Primăriei
Comișani, Județul Dâmbovița. Alte indicații pentru
cei interesați: Informații
privind Programul Național
de Cadastru și Carte
Funciară 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI la
adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

LICITAȚII
l Compania Chimcomplex
S.A. Borzești -Sucursala
Râmnicu Vâlcea, intenționează să vândă deșeuri
feroase și neferoase rezultate din casarea mijloacelor
fixe. Caietul de sarcini se
poate accesa pe www.chimcomplex.com/noutati.
Persoană de contact pentru
informații suplimentare
este Mihai Iliescu, mihai.
iliescu@chimcomplex.com,
0758.710.714.
l Zenit Management
SPRL, lichidator judiciar al

OLI&CO
S.R.L.,
CUI:13656040, vinde prin
licitație: Autoturism Lancia
Lybra- 2.040Lei +TVA și
Autoutilitară Volkswagen
Crafter- 47.400Lei +TVA,
în datele de 15, 16,
17.09.2020, ora 12:00.
Garanţie participare: 10%
din prețul de pornire. Ofertele și doc. se depun cu 24h
înaintea ședinței. Inf.:
0735.950.040, e-mail:
contact@e-insolventa.com
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 14.09.2020,
ora 12:00.
l Municipiul Petroşani prin Serviciul Urbanism și
Amenajarea Teritoriului, cu
sediul administrativ pe str.
1 Decembrie 1918, nr.93,
județul Hunedoara, telefon
0254/541220, 0254/541221,
fax 0254/545903, cod fiscal
4468943, adresa de e-mail
serv_urbanismpetrosani@
yahoo.com organizează:
licitaţie publică în vederea
vânzării imobilului locuință, situat în str. Peștera
Bolii, nr.3, ap.7, în suprafaţă utilă de 25,30 mp,
suprafață construită de 30,0
mp, proprietate privată a
municipiului Petroșani,
notat în C.F. 63135 Petroșani, nr. cadastral 63135C1; licitaţie publică în
vederea vânzării imobilului
l o c u i n ț ă , s i t u a t î n s t r.
Peștera Bolii, nr.3, ap.18, în
suprafaţă utilă de 41,42
mp, suprafață construită de
51,0 mp, proprietate privată
a municipiului Petroșani,

notat în C.F. 63130 Petroșani, nr. cadastral 63130C1. Ofertele se depun
într-un exemplar până la
data de 05.10.2020, ora
09.00 şi se vor deschide în
şedinţa publică din data de
05.10.2020, orele 10:00
respectiv 12:00, în sala de
şedinţe, la sediul instituţiei.
Relaţii, detalii, clarificări
cât şi documentaţia de atribuire, se pot obţine până la
data de 25.09.2020, de la
Serviciul Urbanism și
Amenajarea Teritoriului,
din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, camera
37, telefon 0254-541220(1),
int.131. licitație publică în
vederea vânzării terenului
în suprafață de 126,0 mp,
proprietate privată a municipiului Petroșani, situat în
municipiul Petroşani, str.
Radu Șapcă, nr.5/2, notat în
C.F. 65872 Petroșani, nr.
cadastral 65872; licitație
publică în vederea vânzării
terenului în suprafață de
398,0 mp, proprietate
privată a municipiului
Petroșani, situat în municipiul Petroşani, str. Dacia,
f.nr., notat în C.F. 65841
Petroșani, nr. cadastral
65841.Ofertele se depun
într-un exemplar până la
data de 06.10.2020, ora
09:00 şi se vor deschide în
şedinţa publică din data de
06.10.2020, orele 10:00
respectiv 12:00, în sala de
şedinţe, la sediul instituţiei.
Relaţii, detalii, clarificări
cât şi documentaţia de atribuire, se pot obţine până la
data de 28.09.2020, de la
Serviciul Urbanism și
Amenajarea Teritoriului,
din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, camera
37, telefon 0254-541220(1),
int.131. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul
Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, Deva,
telefon 0254/211574, fax
0254/216333, e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro;
termenele și condițiile
pentru sesizarea instanţei:
conform prevederilor Legii

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
contenciosului administ r a t i v n r. 5 5 4 / 2 0 0 4 , c u
modificările și completările
ulterioare. Costul documentaţiei de atribuire este de 30
lei şi se va achita la casieria
din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, parter.
Ofertele se depun la sediul
instituţiei, biroul de registratură, camera 5 sau 7.
l Debitorul SC Tehnosoft
SRL, cu sediul în localitatea
Dr.Tr.Severin, str.Calea
D u d a s u l u i , n r. 4 9 , j u d .
Mehedinţi, CIF:15331886,
J25/131/2003, af lata în
procedură de faliment in
bankruptcy, en faillite în
dosar nr. 5237/101/2015
prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență
SPRL reprezentata de ec
Popescu Emil, cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi,
scoate la vânzare la un pret
diminuat cu 35% fata de
pretul stabilit in raportul de
evaluare: - Proprietate
imobiliara de tip industrial
nr. cadastral 5075/C1, C2,
C3, C4, C5, situata in Dr.
Tr.Severin, str.Calea Dudasului nr.49, jud.Mehedinti
in suma de 85.670,00
EURO (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua
p l a t i i ) e x c l u s i v T VA ,
formată din: -Dormitoare
Scd=385,00 mp, Su=321,37
mp; -Cămin nefamiliști
(Birouri) Scd=240,16 mp,
Su=194,70 mp; -Hală
sortare, centrală, depozit
Scd=1.608,54 mp,
Su=1.418,97 mp; -Alei betonate Scd=1.090,97 mp,
Su=1.090,97 mp; -Platformă betonată Scd=270,34
mp, Su=270,34 mp. Nota
:Terenul aferent proprietății, în suprafață de 8717
mp, nu este in patrimoniul
debitoarei SC Tehnosoft
SRL fiind proprietatea
Administrației Domeniilor
Statului Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil *
Proprietate imobiliară de
tip industrial * descris ante-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
rior, o reprezinta sentința
n r. 6 2 d i n d a t a d e
29.02.2016 de deschidere a
procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
i n s o l v e n ț ă
n r.
5237/101/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Mehedinti.
Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de
30.09.2020 orele 14:00.
Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să
achiziționeze caietul de
sarcină în suma de 1000,00
lei. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa
de licitaţie din data de
30.09.2020 orele 14:00 să
depună oferte de cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată
garanția de licitație și
contravaloarea caietului de
sarcină până la data de
29.09.2020 orele 17:00 la
adresa menționată anterior
respectiv localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului
n r. 7 A , j u d . M e h e d i n ţ i .
Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru
vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de
lege. Relaţii la sediul lichidatorului judiciar la telefon
0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa
de email : office@consultant-insolventa.ro.;
l Private Liquidation
Group IPURL, cu sediul
profesional Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11,
jud. Bihor, CIF 26176834,
atribut fiscal RO, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO-II0412, în calitate de
lichidator judiciar al societății Rocad Papetarie
S.R.L., CUI 33915476,
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număr de înregistrare la
Registrul Comerțului
J24/1152/2014 și sediul în
Baia Mare, str. Nicolae
Iorga, nr. 2, ap.7, jud.
Maramureș - societate în
faliment, in bankruptcy, en
faillite, procedură ce face
o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
1671/100/2018 aflat pe rolul
Tribunalului Maramureș,
scoate la vânzare prin licitație publică articole de
papetărie cca 508 repere
având preț de pornire
9.200,00 lei. Licitația va
avea loc în data de
18.09.2020 ora 12:00 la
sediul lichidatorului din
Oradea, str. Avram Iancu,
nr. 2, ap. 11, jud. Bihor.
Participanții la licitație
trebuie să consemneze, cel
mai târziu până la începerea licitației, cel puțin

10% din prețul de începere
a licitației pentru bunurile
pentru care licitează în
contul unic de insolvență al
debitoarei deschis la Libra
Internet Bank, cod IBAN
RO51BREL
0002001971340100.
Vânzarea la licitație se va
face în mod public de către
lichidatorul judiciar care va
oferi bunurile spre vânzare
prin 3 strigări succesive.
Bunurile se adjudecă celui
care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de
timp care să permită
opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare,
iar atunci când există un
singur concurent, acesta a
oferit prețul de începere a
licitației. Dacă nu se va
obţine nici acest preţ, bunurile vor fi vândute, la

acelaşi termen la cel mai
mare preţ oferit, chiar şi
atunci când la licitaţie s-a
prezentat un singur ofertant. Informații suplimentare se pot obține de la
lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail:
office@plginsolv.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de
pregătire profesională,
pierdut ADR Certificat
de pregătire profesională, pe numele Chirvasiu Marian Petre. Le
declar nule.
l Pierdut certificat constatator nr.17275/03.04.2019 al
SC Anystef SRL Stanca
-Pipirig, J27//270/2008. Îl
declar nul.
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l Pierdut Legitimație
UCIMR pe numele Naftanaila Ștefan. O declar nulă.
l Vision Art Dream SRL,
C I F
3 9 6 1 6 8 6 4 ,
J40/9940/2019, pierdut
Certificat de înregistrare și
Certificate constatatoare
de autorizare. Se declară
nule.
l Societatea “Metalpro”
SRL, avand J6/1066/1993,
C.U.I. 6199213, reprezentat
prin asociat unic Burdeti
Viorel, declar pierdut certificat constatator pentru
sediu social: Bistriţa, str.
Muşcatei, nr. 2, jud. BN,
unde are activitati autorizate. Declar Nul.
l Pierdut originalul procesului verbal de predare

GATA!
Simplu, nu?

primire locuință emis de
I.C.V.L. București, în data
de 22.12.1983, pe numele
Fometescu Gheorghe și
Fometescu Vera. Se declară
nul!
l Subscrisa Myeuropos
Expert Consulting SRL, cu
sediul in Bucuresti, sect. 3,
str. Nerva Traian, nr. 3,
camera 11-12, et. 9,
J40/3162/2017, CUI
37190478 declar pierdut
cerificatul de inregistrare. Il
declar nul

MATRIMONIALE
l Domn 41 de ani,
despărţit, caut doamnă
până în 38 ani, fără obligaţie. Rog seriozitate
pentru o relaţie serioasă.
0756.362.307.

