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OFERTE SERVICIU

l Asociatia Centru Rezidențial
Pentru Vârstnici Maria, Brașov,
str. Molidului, nr.11, bl. B15, Sc
B, et.3, ap 15, CIF 26820578
angajează funcționar administrativ, COR 411001. Rugăm CV
la adrian.chiper@yahoo.com

Societatea SC Fact Maxim
SRL (Concordia) din Sighișoara,
jud.Mureș, are disponibile
posturi de ajutor de bucătar,
ajutor de ospătar și barman. Nr.
tel. 0761.646.358.

l

Spitalul Clinic Nicolae
Malaxa, localitatea București,
Șos.Vergului, nr.12, Sector 2,
organizează la sediul spitalului
concurs pentru ocuparea următorului post contractual de
execuție, temporar vacant, perioadă determinată, conform HG
nr.286/2011: -1 post asistent
medical generalist -Compartiment ATI. Condițiile generale și
specifice pentru ocuparea
postului sunt: Asistent medical
generalist: -Diplomă de bacalaureat; -Diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă;
-6 luni vechime în specialitate.
Data concursului: -08.01.2020,
ora 10.00 -proba scrisă;
-14.01.2020 -interviul, ora 10.00.
Data-limită de depunere a dosarelor: 24.12.2019, ora 15.00.
Calendarul de desfășurare a
concursului, bibliografia și tematica se afișează la sediul și pe
site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: ec.
Anghel
Daniela,
tel.021.255.50.85.

l

Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de consilier clasa I,
gradul profesional superior în
cadrul Direcţiei economice și
administrativ– Biroul contabilitate (1 post). Proba scrisă a
concursului va avea loc la sediul
Consiliului Superior al Magis-
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traturii, din București, Calea
Plevnei nr. 141B, sector 6, în
data de 16 ianuarie 2020, ora
10,00, iar interviul în data de 23
ianuarie 2020, ora 10,00.
Dosarul de înscriere se depune
de către candidat la secretariatul
Comisiei de concurs, până la
data de 06 ianuarie 2020, la
Direcţia resurse umane și organizare din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii, din
București, Calea Plevnei nr.
141B, sector 6, camera 300.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon: (021)311.69.26,
precum și de pe pagina de
internet a Consiliului Superior
al Magistraturii- www.csm1909.
ro.
l Primăria Gruia cu sediul în:
localitatea Gruia, județul Mehedinți organizează concurs
pentru ocuparea următorului
post contractual vacant aprobat
prin H.G. nr.286/2011, modificată și completată de H.G. nr.
1027/2014. •Denumirea
postului: muncitor necalificat II,
fără sporuri, post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: medii medii sau generale; -vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării
postului: nu se solicită. Data, ora
și locul de desfășurare a concursului: -proba scrisă în data de
15.01.2020, ora 10.00, la sediul
instituției; -proba interviu în
data de 16.01.2020, ora 10.00, la
sediul instituției; Data limită
până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile de la
afișare, la sediul instituției. Date
contact: Nedelcu Alecsandru
tel.: 0252394030.
l În data de 15-01-2020, ora 9
va avea loc la sediul Primăriei
or. Mărășești, jud. Vrancea,
Concursul pentru ocuparea a
doua posturi vacante personal
contractual, pe perioada nedeterminată, de muncitor calificat,
tr.IV, în Piaţa agro-alimentară și
muncitor calificat, tr.III, în
Serviciul public activităţi administrativ -gospodărești și întreţinere spaţii verzi, din subordinea
Consiliului local al or. Mărășești,
jud. Vrancea. Conditii de participare: Generale: conform art.3
din HG 286/2011, modificată și

completată; Specifice: -diplomă /
adeverinţă absolvire minim
studii gimnaziale; -diplomă
privind calificarea într-o
meserie. Vechime în specialitatea studiilor: -pentru muncitor
calificat, tr.III, în Serviciul
public activităţi administrativ
-gospodărești și întreţinere spaţii
verzi- de minim 3 ani; -pentru
muncitor calificat, tr.IV, în Piaţa
agro-alimentară- nu este necesară. Timp de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului, la
sediul Primăriei or. Mărășești se
vor depune dosarele de participare la concurs, conform art.6
din HG nr.286/2011 modificată
și completată. Concursul va
avea următoarele etape: 1.
Selecţia dosarelor:
09-10.01.2020; 2. Proba scrisă:
15.01.2020, ora 9; 3. Interviuldata va fi anunţată odată cu
afișarea rezultatelor probei
scrise. Bibliografia va fi afișată
pe site-ul și pe tabela de afișaj
ale instituţiei. Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei or.
Mărășești și telefon 0237260150persoana de contact insp.
Dogaru Claudia.
Compania Municipala Energetica Bucuresti S.A., cu sediul
in Splaiul Unirii nr.76, et.1
sector 4, Bucuresti, angajeaza
personal: muncitori calificati si

l

necalificati dupa cum urmeaza:
Muncitori necalificati -Sudori
electric si autogen Instalatori
-Masinist la masini terasamente
Gestionari -Magaziner. Cerintele
posturilor: -Muncitor necalificat:
Invatamant general; -Sudor
electric si autogen: scoala profesionala/ invatamant general,
certificat calificare in meseria de
sudor (preferabil autorizare
ISCIR); -Instalalator: scoala
profesionala/Invatamant
general, certificat calificare in
meseria de instalator -Masinist
la masini terasamente: studii
medii, atestat profesional,
permis conducere categoria B,C;
-Gestionar: studii medii
(diploma bacalaureat), cunostinte contabilitate primara,
legislatie gestiune, min. 1 an in
activitatea de gestionar; -Magaziner: studii medii (diploma
bacalaureat), cunostinte contabilitate primara, legislatie
gestiune, min. 1 an in activitatea
de magaziner; CV-urile se pot

depune pe adresa de email
office@cmeb.pmb.ro; alexandra.g.nastase@gmail.com sau la
sediul companiei Splaiul Unirii
nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti.
Informatii la telefon:
0372.400.780; 0728.121.056
-Salarii atractive, tichete de
mass, vouchere de vacanta.
Primăria Oraș Balș, județul
Olt, organizează concurs pentru
ocuparea a 2 posturi contractual
vacante, perioadă nedeterminată, la Serviciul Gestionare
Câini fără Stăpân: -1 post
paznic I. Condiții specifice:
-studii medii sau generale;
-atestat de calificare profesională pentru exercitarea profesiei
de agent de pază/securitate și
ordine; -nu se cere vechime în
muncă; -1 post muncitor calificat. Condiții specifice: -studii
medii sau generale; -nu se cere
vechime în muncă. Candidații
vor îndeplini condițiile prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011,
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republicată. Concursul va avea
loc în data de 14.01.2020, ora
10.00, proba scrisă și în data de
17.01.2020, ora 10.00, interviul.
Dosarele de concurs se depun la
sediul Primăriei, Compartiment
Resurse Umane, în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, respectiv în perioada
16.12.2019-31.12.2019, ora
12.00. Bibliografiile se afișează la
sediul Primăriei Orașului Balș,
județul Olt, și pe site-ul Primăriei Orașului Balș: www.primariabals.eu. Relații suplimentare se
pot obține la telefon:
0249.450.145.
Spitalul de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea, cu sediul în
Vedea, județul Argeș, organizează în conformitate cu HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea unei jumătăți
de normă de post contractual
temporar vacant de referent IA
(M) la Spitalul de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea. 1.Concursul se
desfășoară în cadrul Spitalului
de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea
astfel: -în data de 08.01.2020,
ora 10.00, pentru proba scrisă;
-în data de 14.01.2020, ora
10.00, pentru interviu. 2.Condiții
specifice de participare la
concurs: -diplomă de bacalaureat; -6 ani și 6 luni vechime în
specialitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în perioada
17.12.2019-23.12.2019, ora
14.00, la sediul Spitalului de
Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea,
biroul RUNOS. Pe site-ul Spitalului de Psihiatrie „Sf.Maria”
Vedea, respectiv: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro, și la avizierul
spitalului se af lă afișate:
-anunțul; -tematica și bibliografia de concurs; -fișa postului
vacant. Relații suplimentare la
telefon: 0248.248.109, biroul
RUNOS și pe: www.spitalpsihiatriesfmaria.ro

l

Muzeul Bucovinei, cu sediul
în Suceava, str.Ștefan cel Mare,
nr.33, județul Suceava, organizează în temeiul HG
nr.286/2011, modificată și
completată de HG nr.1027/2014,
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de:
-restaurator, studii superioare,
gradul II -1 post, Serviciul

l

Restaurare; -referent, studii
superioare, gradul I -1 post,
Serviciul Relații Publice, Evenimente Muzeale; -referent, studii
medii, treapta IA -1 post, Serviciul Relații Publice, Evenimente
Muzeale; -gestionar custode,
studii medii, treapta I -1 post,
Serviciul Etnografie/Muzeul
Satului Bucovinean; -guard,
studii generale/medii -1 post,
Serviciul Cetatea de Scaun.
Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de
16.01.2020, ora 10.00; -proba
interviu se susţine într-un
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii primei
probe. Data, ora și ziua interviului se vor afișa după proba
scrisă. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii specifice: *Pentru
postul de restaurator, studii
superioare, gradul II -Serviciul
Restaurare: 1.Studii superioare
de lungă durată, finalizate cu
diplomă de licență; 2.Vechime
în muncă -minim 6 luni;
3.Cunoștințe medii a unei limbi
străine de circulație, scris,
vorbit, citit; 4.Disponibilitate
pentru munca de teren: deplasări, delegații -conform prevederilor legale în vigoare; 5.Stare
de sănătate corespunzătoare
activității specifice de manipulare mase atipice și lucru în aer
liber; 6.Abilități corespunzătoare pentru prelucrări
manuale; 7.Răbdare și capacitate de realizare a unor lucrări
minuțioase; 8.Capacitate de
concentrare; 9.Spirit critic în
alegerea și aplicarea soluțiilor
teoretice în practică; 10.Abilitate de lucru individual și în
echipă; 11.Atestatul profesional
constituie avantaj. *Pentru
postul de referent, studii superioare, gradul I -Serviciul Relații
Publice -Evenimente Muzeale:
1.Studii de specialitate: superioare, cu diplomă de licență; 2.
Vechime: minim 3 ani și 6 luni,
în specialitatea studiilor; 3.
Cunoștinţe de operare pe calculator, Microsoft Office, Word,
Audio-Video, WIFI; 4.Limbi
străine: 1 limbă de circulaţie
internaţională nivel mediu
(engleză, germană, franceză);
5.Abilităţi, calităţi si aptitudini
necesare: abilităţi de comunicare, abilităţi practice, creativi-

tate; 6.Cerinţe specifice:
disponibilitate pentru lucru în
program prelungit în condiţiile
prevăzute de lege. *Pentru
postul de referent, studii medii,
treapta IA -Serviciul Relații
Publice -Evenimente Muzeale:
1.Studii de specialitate: medii,
cu diplomă de bacalaureat; 2.
Vechime: minim 3 ani și 6 luni;
3.Cunoștinţe de operare pe
calculator, Microsoft Office,
Word, Audio-Video, WIFI; 4.
Abilităţi, calităţi si aptitudini
necesare: abilităţi de comunicare, abilităţi practice, creativitate; 5.Cerinţe specifice:
disponibilitate pentru lucru în
program prelungit în condiţiile
prevăzute de lege. *Pentru
postul de gestionar custode,
studii medii, treapta I -Serviciul
Etnografie/Muzeul Satului
Bucovinean: 1.Vechime: minim
3 ani și 6 luni; 2.Studii de specialitate: medii, cu diplomă de
bacalaureat. *Pentru postul de
guard -Serviciul Cetatea de
Scaun: 1.minim studii generale;
2.certificat de calificare profesională -agent pază și ordine,
recunoscut de către Inspectoratul Județean de Poliție; 3.nu
se solicită vechime în muncă.
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 instituției și pe
pagina de internet. Dosarele se
vor verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării
dosarelor se vor afișa la sediul
instituției și pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro. Informaţii
suplimentare și bibliografia
necesară se pot obţine de la
sediul instituţiei, telefon:
0230.216.439 și pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro

VÂNZĂRI TERENURI
Vând parcelă 640 mp, intravilan, constrcții, Hălchiu, 22000
euro. 0767/449936.

l

DIVERSE
ANAF intenţionează să
închirieze spaţii de depozitare
și servicii conexe. Detaliile
complete pot fi găsite pe site-ul
www.anaf.ro, sectiunea “Anunţuri” - “Anunţuri de achiziţie
de bunuri și servicii”.
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Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de administrator judiciar al M & N Prim
Activ SRL desemnat prin hotararea nr.7111 din data de
10.12.2019, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr.
18133/3/2019, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva M & N Prim Activ
SRL, cu sediul social in București, Sectorul 2, Aleea Cislău,
Nr. 7, Bloc 3E, Scara A, Etaj 5,
Ap. 34, CUI 17430312, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/6091/2005. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva M & N Prim Activ
SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului București secţia a VII-a Civila, cu referire
la dosarul nr. 18133/3/2019, in
urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 24.01.2020; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante
13.02.2020; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 09.03.2020; d) data
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 18.02.2020,
ora 14.00; e) adunarea generala
a asociatilor la data de
20.12.2019, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.

l

l S.C. HCM Antistatic S.R.L.,
având sediul în mun. Arad, str.
Bogdan Voievod I, nr. 16, jud.
Arad, titular al P.U.Z. si R.L.U.
- “zona cu locuinte colective
P+3E si amenajarile aferente”,
amplasat in intravilan mun.
Arad, str. Ion Campineanu, nr.
64,66,68, C.F. nr. 352727,
302559, 302553 Arad, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru
P.U.Z.- ul menţionat și declanșarea 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

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
până joi între orele 09 - 16.00,
vineri între orele 09 - 13.00.
Observaţii/comentarii și
sugestii se primesc în scris la
sediul APM ARAD, în termen
de 15 zile de la data publicării
anunţului.
l SC Brialbet SRL, cu sediul în
sat Valea Mărului, comuna
Valea Mărului, str. Doamna
Nica, nr. 43, judetul Galați,
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
autorizaţie de mediu, în scopul
desfășurării activităţii cod
CAEN Rev. 2 0812 Extracția
pietrișului și nisipului; extracția
argilei și caolinului, pe amplasamentul din sat Condrea,
comuna Umbrărești, T24,
P120, Lotul 2, județul Galați.
Informaţii privind impactul
asupra mediului al activităţii
pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate
zilnic, de luni pana joi, intre
orele 8.30 –16.00 si vineri intre
orele 8.30 –13.30, la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Galati, str. Regiment
11 Siret, nr.2, Galaţi, judetul
Galaţi. Observatiile, sugestiile
și/sau propunerile publicului se
primesc în scris la sediul A.P.M.
Galaţi.
l APM Ialomița și SC Agricola

Axintele SRL, cu sediul în
B-dul Biruinței, nr.227, camera
3, Oraș Pantelimon, județul
Ilfov, titular al planului PUZ
-Extindere exploatare agricolă
-Bază depozitare cereale cu
construire subunități productive industriale în localitatea
Axintele, sat Axintele, Tarla
852, Parcela 63, Parcela 64,
Parcela 65, Parcela 66, în
suprafață de 67406mp, anunță
publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a
primei versiuni a planului și
depunerii solicitării, la APM
Ialomița, pentru obținerea
avizului de mediu pentru
planul mai sus menționat.
Informațiile privind potențialul
impact asupra mediului al
planului propus pot fi consultate la sediul APM Ialomița,
o r a ș S l o b o z i a , s t r. M i h a i
Viteazu, nr.1, județul Ialomița,
în zilele de luni-joi, între orele
8.00-14.00. Observațiile publicului interesat se primesc zilnic,
la sediul APM Ialomița, în
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termen de 15 zile calendaristice
de la data ultimului anunț.
Bodre Ovidiu Beniamin,
titular al Planului Urbanistic
Zonal „Zona Rezidențială”,
situat în intravilanul municipiului Arad, pe strada
Constantin Brâncoveanu, FN,
județul Arad (CF nr.334727 și
CF nr.335311 -Arad), aduce la
cunoștința publicului decizia
etapei de încadrare, conform
HG nr. 1076/2004: planul nu
necesită evaluare de mediu și
va fi adoptat fără aviz. Comentarii și propuneri justificate de
reconsiderare ale deciziei se vor
transmite în scris la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului din Arad, Splaiul
Mureș, FN, în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
prezentului anunț.

l

l Administraţia Naţională
„Apele Române” -Administraţia Bazinală de Apă Siret,
titular al proiectului „Amenaj a r e a c o m p l e x ă Vâ r f u
Câmpului pe râul Siret, judeţele Suceava și Botoșani -continuarea lucrărilor în vederea
finalizării obiectivului de investiții”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia
Naţională pentru Protecţia
Mediului, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiectul „Amenajarea
complexă Vârfu Câmpului pe
râul Siret, judeţele Suceava și
Botoșani -continuarea lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții”, propus a fi
amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Zvoriștea și
Zamostea, judeţul Suceava, și
al comunelor Vârfu Câmpului
și Cândești, judeţul Botoșani:
-se supune evaluării impactului
asupra mediului; -se supune
evaluării adecvate; -nu se
supune evaluării impactului
asupra corpurilor de apă. 1.
Proiectul deciziei de încadrare
și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului: Agenţia
Naţională pentru Protecţia
Mediului, str.Splaiul Independenţei, nr.294, sector 6, București, în zilele de luni-joi, între
orele 08.00-16.00, și vineri, între

orele 08.00-14.00, precum și la
următoarea adresă de internet:
www.anpm.ro- accesând domeniul Reglementări/Acordul de
mediu/Documentaţii procedura
EIM și EA. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunţului
pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia
Mediului. 2.Publicul interesat
poate depune propuneri în ceea
ce privește conţinutul raportului privind impactul asupra
mediului la sediul Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia
Mediului, precum și la următoarea adresă de e-mail: autorizari@anpm.ro, în termen de 10
zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a
autorităţii competente pentru
protecţia mediului.
SC Rovomatic Grup
Construct SRL, cu sediul în str.
Crișul Alb, nr.17, sector 4,
București, înregistrată cu
J40/5051/2016, CUI:
RO26158013, informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea în vederea emiterii
autorizației de mediu pentru
activitatea de precolectare,
colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a
deșeurilor periculoase, cu
excepția celor cu regim special,
a deșeurilor voluminoase și a
deșeurilor din construcții,
întreținere, amenajare spații
verzi și curățenie stradală,
colectare și transport deșeuri
nepericuloase, atelier de mici
reparații și întreținere auto, la
punctul de lucru din com.
Glina, jud.Ilfov, str.Fermei,
nr.8. Informațiile privind
potențialul impact asupra
mediului al activității pot fi
consultate la sediul APM Ilfov,
str.Lacul Morii, nr.1, sector 6,
București, fax: 430.15.23, în
zilele de luni-joi, între orele
9.00-13.00, vineri, 9.00-12.00.
Observațiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM
Ilfov.

l

l Unitatea administrativ-teritorială GIGHERA din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.4
și 5, începând cu data de

20.12.2019, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei
Gighera, conform art.14 alin.(1)
și (2) din Legea cadastrului și a
publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară.
Unitatea administrativ-teritorială CĂLĂRAȘI, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.50 începând cu
data de 20.10.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Comunei Călărași, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul
Agenţiei Naţionale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace
de comunicare decât cele
menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.

l

l Via Insolv SPRL Ploiești, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită lichidator judiciar
conform sentintei nr. 1041 din
data de 02.12.2019 pronunţată
de Tribunalul Prahova, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal - Biroul
f a l i m e n t , î n d o s a r u l n r.
3392/105/2019, anunţă deschiderea procedurii simplificate a
falimentului debitoarei Saras
Info Plus SRL cu sediul social
în Ploiesti, str. V. Boerescu, nr.
11, jud. Prahova, înregistrată la
ORC sub nr. J29/146/2006,
CUI 18321607. Termenul
limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor
nascute in cursul procedurii
este 17.01.2020. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este
17.02.2020. Termenul pentru
afișarea tabelului definitiv
consolidat este 17.03.2020.

III

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

SOMAŢII
Se notifica pentru termenul
de judecata din data de 23
ianuarie 2020, invocarea dreptului de proprietate prin uzucapiune de catre petenta Males
Floarea, dimociliata in localitatea Chelmac nr. 153 A,
comuna Conop, jud. Arad,
asupra parcelei inscrisa in CF
nr. 303765 Conop (CF vechi nr,
408 Chelmac), avand nr. top
113-114/a, construita din teren
intravilan in suprafata de 1.980
mp, copropietar tabular fiind
Szirbu Iuon. Termen de judecata la data de 23 ianuarie
2020.

l

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de
Administrație al Libra Internet
Bank SA, prin președintele
Consiliului de Administrație al
Libra Internet Bank SA, Radu
Gratian Ghetea, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor băncii la data de
21.01.2020, ora 17.00, la sediul
băncii din Calea Vitan, 6-6A,
Phoenix Tower, et.13, Sector 3,
București, cu următoarea
ordine de zi: -Discuții cu
privire la remunerarea administratorilor neexecutivi ai
băncii. Sunt convocați să participe la adunare toți acționarii
înregistrați în registrul acționarilor băncii la data de
20.01.2020. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar la
data primei convocări,
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor se va întruni la
data de 22.01.2020, ora 17.00,
în același loc și cu aceeași
ordine de zi. Acționarii pot
participa la adunare personal
sau prin reprezentanți, în baza
unei procuri speciale, conform
dispozițiilor legale. Procura
specială se depune la sediul
societății conform prevederilor
legale. Președintele Consiliului
de Administrație al Libra
Internet Bank SA, Radu
Gratian Ghetea.
l Convocator. Consiliul de
Administrație al Libra Internet
Bank SA, prin președintele
Consiliului de Administrație al
Libra Internet Bank SA, Radu
Gratian Ghetea, convoacă
Adunarea Generală Extraordi-

GATA!
Simplu, nu?

nară a Acționarilor băncii la
data de 21.01.2020, ora 17.30, la
sediul băncii din Calea Vitan,
6-6A, Phoenix Tower, et.13,
Sector 3, București, cu următoarea ordine de zi: -Modificarea
Actului constitutiv al Băncii,
conform următorului proiect:
Art.15.5 din actul constitutiv al
băncii se modifică și va avea
următorul conținut: „15.5.În
cazul în care președintele sau
vicepreședinţii se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuţiile, pe durata stării
respective de imposibilitate
consiliul de administraţie poate
însărcina pe un alt administrator
cu îndeplinirea funcţiei de președinte, respectiv vicepreședinte.
În cazul în care consiliul de
administraţie însărcinează un alt
administrator cu îndeplinirea
funcţiei de președinte, administratorul în cauză trebuie să fie
ales numai dintre membrii
neexecutivi.” Art.16.1 din actul
constitutiv al băncii se modifică
și va avea următorul conținut:
„16.1.Consiliul de Administraţie
se întrunește cel puțin o dată la
trei luni și ori de câte ori este
necesar, la convocarea Președintelui sau, în lipsa acestuia, a
Vicepreședintelui care îi ţine
locul. Consiliul de Administraţie
poate fi convocat și la cererea
motivată a cel puţin 2 dintre
membrii săi sau a directorului
general. În acest caz, ordinea de
zi este stabilită de către autorii
cererii. Președintele este obligat
să dea curs unei astfel de cereri.”
Art.16.3 din actul constitutiv al
băncii se modifică și va avea
următorul conținut:
„16.3.Ședinţele Consiliului de
Administraţie sunt prezidate de
Președinte sau, în lipsa acestuia,
de Vicepreședintele desemnat de
Consiliul de Administrație în
cadrul ședinței.” Art.16.4 din
actul constitutiv al băncii se
modifică și va avea următorul
conținut: „16.4.Consiliul de
Administraţie se întrunește la
sediul Băncii sau în alt loc
indicat în convocare. Membrii
consiliului de administraţie pot
fi reprezentaţi la întruniri de
către alţi membri ai săi. Un
membru prezent poate reprezenta un singur membru
absent.” Art.16.6 din actul
constitutiv al băncii se modifică
și va avea următorul conținut:
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„16.6.În cazuri justificate prin
urgenţa situaţiei şi prin interesul
Băncii, deciziile consiliului de
administraţie pot fi luate prin
votul unanim exprimat în scris,
transmis prin orice metodă de
comunicare care asigură confirmarea transmiterii, inclusiv
transmitere prin poştă electronică, fără a mai fi necesară o
întrunire a respectivului organ,
cu excepția deciziilor consiliului
de administraţie referitoare la
situaţiile financiare anuale ori la
capitalul autorizat.” Art.16.10
din actul constitutiv al băncii se
modifică şi va avea următorul
conținut: „16.10.Hotărârile
Consiliului de Administrație sunt
valabile de la data şedinței Consiliului de Administrație în care au
fost luate, dacă în cuprinsul lor
nu se prevede altfel, şi sunt
comunicate de către Secretarul
Consiliului de Administrație
persoanelor responsabile în
vederea punerii lor în aplicare în
termenul indicat în hotărâre.
Procesul-verbal se va transmite
prin fax, poştă electronică sau
curier către toţi administratorii
care au luat parte la şedinţă şi va
fi semnat de aceştia în termen de
două luni de la data şedinței
Consiliului de Administrație. În
cazul în care este necesară întocmirea unor hotărâri separate de
procesul-verbal pentru decizii
luate în şedințele Consiliului de
Administrație, acestea vor fi
semnate de Secretar şi de Preşedintele Consiliului de Administrație sau un Vicepreşedinte al
Consiliului de Administrație sau
un director (general/general
adjunct) al băncii.” Art.17.3 din
actul constitutiv al băncii se
modifică şi va avea următorul
conținut: „17.3.Consiliul de
administraţie va putea să încheie
acte juridice în numele şi în
contul băncii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau
să înstrăineze, să închirieze, să
schimbe ori să constituie în
garanţie bunuri aflate în patrimoniul băncii, a căror valoare depăşeşte 10% din valoarea activului
net al băncii la data încheierii
actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor.” Art.17.5
din actul constitutiv al băncii se
modifică şi va avea următorul
conținut: „17.5.Consiliul de
Administrație al băncii este auto-

rizat să majoreze capitalul social
al băncii până la un nivel total de
693.900.000Lei, prin emiterea de
noi acțiuni în schimbul aporturilor în numerar. Deciziile privind
majorarea capitalului social până
la nivelul total de 693.900.000Lei
pot fi luate ori de câte ori este
n e c e s a r, p â n ă l a d a t a d e
01.11.2024, în condițiile arătate
la art.16.5 şi art.16.6 din
prezentul act constitutiv.” Toate
celelalte dispoziții ale actului
constitutiv rămân neschimbate,
în măsura în care nu contravin
prezentelor modificări. În cazul
în care cvorumul necesar nu se va
întruni la data menţionată,
Adunarea generală extraordinară
se va ţine la data de 22.01.2020,
ora 17.30, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi. Acţionarii
pot participa la adunări personal
sau prin reprezentanţi, în baza
unei procuri speciale. Procura
specială se depune la sediul societăţii, conform dispoziţiilor legale.
Preşedintele Consiliului de
Administratie al Libra Internet
Bank SA, Radu Gratian Ghetea.

LICITAŢII
l Școala Gimnazială nr. 128, cu
sediul în str. Ion Creangă, nr.6,
sector 5, Bucureşti, organizează
licitație publică pentru închirierea spațiului excedentar- sală
sport- în data de 23.01.2020.
Relații suplimentare la sediul
unității sau la numărul de
telefon 0214102219.
l Societatea AS3-Administrare

Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică de lucrări de execuție şi
furnizare lifturi Clădire C1
pentru realizarea contractului
având ca obiect „Modernizare
şi reabilitare Parc Pantelimon”.
„Documentația de atribuire” se
poate solicita la adresa de
e-mail: achizitii@as3-strazi.ro
sau la sediul societății din
strada Calea Vitan, nr.242,
Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucureşti. Data-limită de depunere a
ofertelor este 16.12.2019, ora
10.00.

l Primăria Municipiului Mediaş,

cod fiscal 4240677, P-ța Corneliu
C o p o s u , n r. 3 , t e l e f o n
0269/803818, fax 0269/803817,
email: patrimoniu@primariamedias.ro, persoană de contact

Mircea Ardelean, organizează
licitație publică pentru vânzarea
unor terenuri situate în Mediaş
str. Aurel Vlaicu nr. 33. Obiectul
licitației publice: vânzarea terenurilor situate în intravilanul
municipiului Mediaş str. Aurel
Vlaicu nr. 33, proprietatea
privată a municipiului Mediaş,
identificate în cartea funciară
după cum urmează: - CF Mediaş
nr. 105103 sub nr. cadastral/topografic 105103 teren în suprafață
de 20.000 mp. - CF Mediaş nr.
104674 sub nr. cadastral/topografic CAD: 1702/1/15, top:
3841/2/1/1/1/1/1/1/1/15 teren în
suprafață de 9.860 mp. - CF
Mediaş nr. 112556 sub nr. cadastral/topografic 112556 teren în
suprafață de 5.192 mp. Procurarea documentației de atribuire
se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaş, telefon
0269/803803, contracost la
valoarea de 200,oo lei /documentație, care se achită în numerar la
casieria Direcției Fiscale Locale
Mediaş (din holul Primăriei
Mediaş), sau în contul organizatorului RO80TREZ
57721360250XXXXX, deschis la
Trezoreria Mediaş, data limită
pentru solicitarea clarificărilor
fiind 10.01.2020. Ofertele se
depun la Primăria municipiului
Mediaş, P-ța Corneliu Coposu
nr.3, la Centrul de Informare
Cetățeni, într-un singur exemplar,
în plic închis, până la data de
16.01.2020, ora 15,3o şi până la
data de 10.02.2020, ora 15,3o, în
caz de neadjudecare, la primul
termen. Locul desfăşurării licitației este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ța Corneliu
Coposu nr. 3, sala mică de
şedințe, după cum urmează: pentru terenul în suprafață de
20.000 mp. în data de 21.01.2020,
ora 11,oo şi în data de 11.02.2020,
ora 11,oo în caz de neadjudecare,
la primul termen. - pentru terenul
în suprafață de 9.860 mp. în data
de 22.01.2020, ora 11,oo şi în data
de 12.02.2020, ora 11,oo în caz de
neadjudecare, la primul termen.
- pentru terenul în suprafață de
5.192 mp. în data de 23.01.2020,
ora 11,oo şi în data de 13.02.2020,
ora 11,oo în caz de neadjudecare,
la primul termen. Instanța
competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria
Mediaş, str. Unirii nr.10, cod.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
551025, județul Sibiu, telefon:
0269/ 845048, fax: 0269/ 846707,
email: jud.medias@just.ro. Data
transmiterii anunțului de licitație
în vederea publicării: 13.12.2019.
Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică de furnizare ceramică
Clădire C1 pentru realizarea
contractului având ca obiect
„Modernizare şi reabilitare Parc
Pantelimon”. „Documentația de
atribuire” se poate solicita la
adresa de e-mail: achizitii@
as3-strazi.ro sau la sediul societății
din strada Calea Vitan, nr.242,
Corp C, etaj 1, Sector 3, Bucureşti.
Data-limită de depunere a ofertelor este 17.12.2019, ora 10.00.

l

l Debitorul SC My Lady SRL cu
sediul in Dr.Tr.Severin, str.Eroii
de la Cerna nr.49, jud.Mehedinti,
J25/202/1999, CUI 12109568,
aflată în procedura de faliment,
in bankruptcy, en faillite, dosar
nr. 910/101/2018, prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul
ales in Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin
reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la
vânzare, la pretul diminuat cu
10% fata de pretul de evaluare,
bunul imobil: • Proprietate
imobiliara compusa din: - teren
intravilan cu S = 417 mp (390mp
din acte), avand nr. cadastral
50365; - spatiu comercial cu Sc =
118,04 mp si Su = 95,34 mp,
avand nr. cadastral 50365-C1; magazie, cu Sc = 19,78 mp si Su
= 15,01 mp, avand nr. cadastral
50365-C2; - garaj, cu Sc = 49,10
mp si Su = 40,94 mp, avand nr.
cadastral 50365-C3. situata in
Dr.Tr. Severin, str.Eroii de la
Cerna nr.49, jud.Mehedinti,
aflata in garantia creditorului
Eurobank Ergasias S.A.
Valoarea totala a proprietatii
imobiliare este de 87165 euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii).
Licitatia va avea loc în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A,
judeţul Mehedinţi la data de
20.12.2019 orele 10:00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil,
conform Raportului de evaluare

nr. 49/04.04.2019, o reprezinta
Sentința nr. 175 din data de
03.10.2019 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic
în dosarul de insolvență nr.
910/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC My
Lady SRL pana la data de
19.12.2019 orele 17.00, a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil şi
achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 500,00 lei.
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr. Tr.
Severin, sub nr. RO11BRMA
09991000 83383621. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept
asupra bunului imobil sa anunțe
lichidatorul judiciar înainte de
data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A,
jud. Mehedinti. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis, prin Asociat
coordonator ec. Serban Valeriu.

PIERDERI
l Sefay Pan S.R.L., cu sediul în
jud. Ilfov, Oraş Popeşti- Leordeni, Șos. Olteniţei, nr.204, Hala
Producţie, nr.1, camera 5, cu
J23/3641/2014, C.U.I.
33902352, pierdut certificat de
înregistrare. Îl declar nul.

Sunshine Music S.R.L., cu
sediul în Oraş Pantelimon, Șos.
Cernica nr. 24-30, camera 1, et.1,
ap.8, jud. Ilfov, cu J23/3698/2014,
C.U.I. 24402684, pierdut certificat constatator pentru sediul
social nr. 71658/19.12.2014. Îl
declar nul.

l

l Pierdut atestat profesional
marfă pe numele de Mişcodan
Ion.

Declar pierdută şi nulă ştampila cu numărul 14 a societății
comerciale Pfizer Romania
SRL.

l

Pierdut Certificat de Înregistrare, CUI:33733733, J23/3079/
27.10.2014, SC Rotario Trans
SRL, Ilfov.

l

