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OFERTE SERVICIU
l Primăria Găneasa Ilfov organi-
zează în data de 09.11.2020 concurs 
recrutare pentru Agent pază. Detalii 
la 021.351.30.60.

l S.C.Taverna TS SRL , cu sediul in 
Timisoara, jud. Timis, C.U.I. 
31902623, scoate la concurs un post 
de Preparator de semifabricate si 
produse culinare, COD COR 
751204, cerintele postului fiind: 
studii, calificare in domeniu . Relatii 
la telefon 0725204300.

l SC Egzoni Pan SRL din Pancota 
angajeaza 1 lucrator bucatarie ( 
spalator vase mari ), ( cod COR. 
941201 ), Conditii minime; studii 
primare (opt clase ), cunoasterea 
bucatariei sarbesti (prajitura burek). 
CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa; zoran_mutavschi@yahoo.
com . Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pana la data de 
19.10.2020. Selectia candidatilor va 
avea loc in data de 20.10.2020 si 
consta in concurs de CV-uri. Infor-
matii la telefon; 0745330061.

l S.C. Patiseria Temsadri SRL cu 
sediul in Santana str. Muncii, nr. 122 
, jud.Arad, angajeaza 1 Lucrator 
bucatarie (spalator vase mari) COD 
COR 941201. Cerinte: studii 8 clase , 
cunoasterea bucatariei sarbesti ( 
prajitura burek). CV-urile se depun 
la adresa de email ; zoranmuta-
vschi@gmail.com, pana la data de 
19.10.2020. Selectia candidatilor va 
avea loc in data de 20.10.2020. Info 
tel; 0745330061.

l Muzeul Național al Bucovinei, cu 
sediul în Suceava, str.Ștefan cel 
Mare, nr.33, județul Suceava, organi-
zează în temeiul H.G.nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, concurs pentru ocuparea a 
două funcţii contractuale vacante de 
guard, studii generale/medii -2 
posturi, Compartimentul Pază. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 09.11.2020, 
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 inter-
viului se vor afișa după proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: 
-pentru posturile de Guard 
-Compartimentul Pază: 1.minim 
studii generale; 2.certificat de califi-
care profesională -agent pază și 
ordine, recunoscut de către Inspecto-
ratul Județean de Poliție; 3.nu se 
solicită vechime în muncă. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 

III-a, la sediul instituției și pe pagina 
de internet, respectiv până în data de 
30.10.2020, ora 14:00. Dosarele se 
vor verifica de către comisia de 
concurs, iar rezultatele selectării 
dosarelor se vor afișa la sediul insti-
tuției și pe site-ul: www.muzeulbuco-
vinei.ro. Informaţii suplimentare și 
bibliografia necesară se pot obţine de 
la sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439 și pe site-ul: www.
muzeulbucovinei.ro 

l Școala Gimnazială Vulpești, cu 
sediul în comuna Buzoești, sat 
Vulpești, str.Ghe.Vulpescu, nr.82, 
judeţul Argeș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: 1 post îngrijitor, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 09.11.2020, 
ora 10:00; -Proba practică în data de 
10.11.2020, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 10.11.2020, ora 
12:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: fără vechime; -capacitate 
deplină de exercițiu; -sănătate cores-
punzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinței medicale eliberate de medicul 
de familie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Școlii Gimnaziale Vulpești. 
Relaţii suplimentare la sediul: Școala 
Gimnazială Vulpești, persoană de 
contact: Buican Marius Gabriel, 
telefon: 0764.999.075, e-mail: buzo-
esti@yahoo.com 

l Grădiniţa cu Program Prelungit 
“Sfânta Lucia” Craiova, cu sediul în 
Craiova, str.I.G.Duca, nr.5, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante pe perioadă nedeterminată 
de îngrijitor grupă preșcolari- 1 post, 
conform H.G.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 09.11.2020, 
ora 10:00; -Proba interviu în data de 
09.11.2020, ora 13:00; -Proba prac-
tica în data de 09.11.2020, ora 14:00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Condiţii 
generale, cf.H.G.nr.286/2011; 
2.Condiţii specifice: a)Studii medii; 
b)Vechime în muncă minim 2 ani; c)
Cunoștinţe de igienă școlară, 
demonstrate cu documente; d)
Disponibilitate de a lucra în 2 
schimburi; e)Experienţă în activi-
tatea cu copiii, minim 1 an; f)Abili-
tăţi pentru munca în echipă. 
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 Grădiniţei 
cu Program Prelungit “Sfânta 
Lucia” Craiova, în str.I.G.Duca, 
nr.5, judeţul Dolj. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Grădiniţei cu Program 
Prelungit „Sfânta Lucia” Craiova, 
în str.I.G.Duca, nr.5, judeţul Dolj, 
persoană de contact: prof.Matei 
Ionela, telefon: 0351.801.816.

l  Primăria Comunei Dorna 
Candrenilor, cu sediul comuna 
Dorna Candrenilor, sat Dorna 
Candrenilor, str.Principală, nr.85, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, perioadă 
determinată, de consilier Comparti-
ment Implementare Proiecte Finan-
ț a t e  d i n  F o n d u r i  E x t e r n e 
N e r a m b u r s a b i l e ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.11.2020, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 12.11.2020, ora 
10:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență; 
-vechime: minim 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor, 
persoană de contact: Candrea Irina 
Speranța, telefon: 0230.575.005, fax: 
0230.575.067, e-mail: primariadc@
yahoo.com 

l  Primăria Comunei Dorna 
Candrenilor, cu sediul comuna 
Dorna Candrenilor, sat Dorna 
Candrenilor, str.Principală, nr.85, 
judeţul Suceava, organizează 

concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de asistent 
medical comunitar conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 9.11.2020, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 11.11.2020, ora 
10:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii medii 
postliceale absolvite cu diplomă, în 
domeniul asistență medicală umană; 
-vechime: 1 an. Candidaţii vor 

depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor, 
persoană de contact: Candrea Irina 
Speranța, telefon: 0230.575.005, fax: 
0230.575.067, e-mail: primariadc@
yahoo.com

ANUNÞ licitaþie pentru valorificarea deºeurilor metalice provenite din dezmembrarea unor bunuri 
aparþinând municipiului. Consiliul Local al Municipiului Galaþi, prin Primãria Municipiului Galaþi - 
Comisia de licitaþie numitã prin Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, cu sediul în Galaþi, str. 
Domneascã nr. 54, organizeazã licitaþie publicã, cu strigare, pentru valorificarea deºeurilor metalice 
provenite dezmembrarea unor bunuri aparþinând municipiului. 1. Denumirea ºi adresa instituþiei 
publice organizatoare a licitaþiei: Primãria Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54, Comisia de 
licitaþie numitã prin Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, telefon: 0236/307.718, cod fiscal: 3814810; 
2. Locul unde pot fi vãzute bunurile: Galaþi -  str. Zimbrului, Depozit Primãrie. Bunurile pot fi vãzute pânã 
la data organizãrii licitaþiei publice deschise, cu strigare. 3. Adresa, data ºi ora þinerii ºedinþei de licitaþie, 
pentru vânzarea bunurilor: ªedinþa de licitaþie publicã, deschisã, cu strigare, va avea loc în data de 
22.10.2020, ora 12.00, la sediul Primãriei Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54; 4. Informaþii 
suplimentare despre bunurile care fac obiectul vânzãrii: - Tel: 0236/307.718 - Mardare Petru Eugen; 5. 
Documente necesare pentru înscrierea la licitaþie: - Dovada achitãrii garanþiei de participare la licitaþie, 
în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galaþi; - Copie Certificat de 
Înmatriculare la Registrul Comerþului, pentru persoanele juridice române, din care sã rezulte vechimea 
societãþii participante, de minim 5 ani; - Certificat de atestare fiscalã, emis de Administraþia Finanþelor 
Publice, din care sã rezulte faptul cã participantul nu are datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare 
fiscalã, emis de Direcþia de Taxe ºi Impozite Locale, prin care sã se ateste faptul cã participantul nu are 
datorii la bugetul local; - Autorizaþie de mediu; - Copie act de identitate administraror sau împuternicire 
ºi copie a actului de identitate pentru persoana care va reprezenta ofertantul. Documentele de 
participare la licitaþie se vor depune în plic sigilat, pânã la data de 21.10.2020, ora 13.00, la Registratura 
Generalã a Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54.

ANUNÞ licitaþie pentru valorificarea deºeurilor metalice provenite din casare infrastructurã tramvaie. 
Consiliul Local al Municipiului Galaþi, prin Primãria Municipiului Galaþi - Comisia de licitaþie numitã prin 
Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, cu sediul în Galaþi, str. Domneascã nr. 54, organizeazã licitaþie 
publicã, cu strigare, pentru valorificarea deºeurilor metalice provenite casare infrastructurã tramvaie. 1. 
Denumirea ºi adresa instituþiei publice organizatoare a licitaþiei: Primãria Municipiului Galaþi, str. 
Domneascã, nr. 54, Comisia de licitaþie numitã prin Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, telefon: 
0236/307.718, cod fiscal: 3814810; 2. Locul unde pot fi vãzute bunurile: Galaþi - Secþia 3 Transurb SA, 
Depoul nr. 1, Piaþa Energiei. Bunurile pot fi vãzute pânã la data organizãrii licitaþiei publice deschise, cu 
strigare; 3. Adresa, data ºi ora þinerii ºedinþei de licitaþie, pentru vânzarea bunurilor: ªedinþa de licitaþie 
publicã, deschisã, cu strigare, va avea loc în data de 22.10.2020, ora 11.00, la sediul Primãriei 
Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54; 4. Informaþii suplimentare despre bunurile care fac obiectul 
vânzãrii: - Tel: 0236/307.718 - Mardare Petru Eugen; 5. Documente necesare pentru înscrierea la licitaþie: 
- Dovada achitãrii garanþiei de participare la licitaþie, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la 
Trezoreria Municipiului Galaþi; - Copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerþului, pentru 
persoanele juridice române, din care sã rezulte vechimea societãþii participante, de minim 5 ani; - 
Certificat de atestare fiscalã, emis de Administraþia Finanþelor Publice, din care sã rezulte faptul cã 
participantul nu are datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare fiscalã, emis de Direcþia de Taxe ºi 
Impozite Locale, prin care sã se ateste faptul cã participantul nu are datorii la bugetul local; - Autorizaþie 
de mediu; - Copie act de identitate administraror sau împuternicire ºi copie a actului de identitate pentru 
persoana care va reprezenta ofertantul. Documentele de participare la licitaþie se vor depune în plic 
sigilat, pânã la data de 21.10.2020, ora 13.00, la Registratura Generalã a Municipiului Galaþi, str. 
Domneascã, nr. 54.
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l Primăria Orașului Plopeni, cu 
sediul în b-dul Independenței, nr.12, 
jud.Prahova, scoate la concurs un 
post contractual vacant de asistent 
medical specialitatea medicină 
generală în cadrul cabinetelor medi-
cale școlare. Pentru a ocupa postul 
de asistent medical generalist candi-
dații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale, conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condițiile 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării 
postului vacant de asistent medical 
generalist: -diplomă de școală sani-
tară postliceală (sau echivalentă) 
sau diplomă de studii postliceale 
p r i n  e c h i v a l a r e  c o n f o r m 
H.G.nr.797/1997; -certificat de 
membru OAMGMAMR, însoțit de 
adeverința de înscriere la concurs 
eliberată de OAMGMAMR cf.Hotă-
rârii nr.35/2015 a OAMGMAMR; 
-certificat de integritate comporta-
mentală cf.Legii nr.118/2019; 
-minim 6 luni vechime în speciali-
tate. Concursul se va organiza la 
sediul Primăriei Orașului Plopeni, 
b-dul Independenței, nr.12, conform 
calendarului următor: -29.10.2020, 
ora 16:00, data-limită pentru depu-
nerea dosarelor; -09.11.2020, ora 
10:00, proba scrisă; -interviul se va 
susține conform art.24 alin.(5) din 
H.G.nr.286/2011, iar data și ora vor 
fi anunțate după afișarea rezulta-
telor probei scrise. Documentele 
aferente concursului/exemenului, 
respectiv anunțul cuprinzând condi-
țiile generale și specifice, calendarul 
de desfășurare a concursului, biblio-
grafia și tematica sunt afișate la 
sediul instituției și pe pagina de 
internet a instituției. Secretariatul 
comisiei de concurs este asigurat la 
tel.0244.220.132, int.12, e-mail: 
contact@primariaplopeni.ro, Duță 
Amalia -consilier R.U.

l Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Cioată”, sat Todirești, cu sediul în 
comuna Todirești, judeţul Vaslui, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de îngrijitor, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.11.2020, ora 12:30; 
-Proba practică în data de 
11.11.2020, ora 12:00; -Proba 
interviu în data de 13.11.2020, ora 
12:30. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: 10 clase; -vechime: nu sunt 
condiţii de vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Şcolii 
Gimnaziale „Gheorghe Cioată”, sat 
Todirești. Relaţii suplimentare la 
sediul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe 
Cioată”, sat Todirești, persoană de 
contact: Cârlescu Andreea, telefon: 
0235.459.179, fax: 0235.459.179, 
e-mail: scoala.todiresti@yahoo.ro

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, jud.Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de muncitor 

IV -instalator apă-canal. Condiții 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcției 
contractuale de muncitor IV -insta-
lator apă-canal: -Studii -diplomă de 
calificare în specialitatea postului; 
-Nu se solicită vechime în speciali-
tate. Calendar concurs: -09.11.2020, 
ora 12:00 -proba scrisă; -11.11.2020, 
ora 12:00 -proba practică. Nu se 
solicită vechime în specialitate. 
Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul 
R.U.N.O.S. și Contencios al Spita-
lului Municipal Câmpulung Moldo-
venesc în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului și vor cuprinde următoa-
rele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie după certificatul de 
naștere, căsătorie, naștere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă; -fișa medicală -fișa de 
aptitudini medicina muncii; -curri-
culum vitae; -recomandare de la 
ultimul loc de muncă, acolo unde 
este cazul; -cazier judiciar; -certificat 
de integritate comportamentală, 
conform legii nr.118/2019. Taxă 
concurs- 200Lei. Relaţii suplimen-
tare referitoare la tematică și biblio-
grafie se pot obține de la sediul 
unităţii sau la telefon: 0230.312.023, 
între orele 7:30-16:00, persoană de 
contact: Mera Nicoleta.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, jud.Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant, conform 
H.G.nr.286/2011, de operator calcu-
lator în cadrul Farmaciei Spitalului 
Municipal Câmpulung Moldove-
nesc. Condiții specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale: 
-Studii -diplomă de bacalaureat; 
-Curs de operator calculator; -Nu se 
solicită vechime în muncă. Calendar 
concurs: -09.11.2020, ora 9:00 -proba 
scrisă; -11.11.2020, ora 9:00 -proba 
practică. Dosarele pentru înscrierea 
la concurs se vor depune la Biroul 
R.U.N.O.S. și Contencios al Spita-
lului Municipal Câmpulung Moldo-
venesc în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului și vor cuprinde următoa-
rele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie după certificatul de 
naștere, căsătorie, naștere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă; -fișa medicală -fișa de 
aptitudini medicina muncii; -curri-
culum vitae; -recomandare de la 
ultimul loc de muncă, acolo unde 
este cazul; -cazier judiciar; -certificat 
de integritate comportamentală, 
conform legii nr.118/2019. Taxă 
concurs- 200Lei. Relaţii suplimen-
tare referitoare la tematică și biblio-
grafie se pot obține de la sediul 
unităţii sau la telefon: 0230.312.023, 
între orele 7:30-16:00, persoană de 
contact: Mera Nicoleta.

l  Clubul Sportiv al Armatei 
„Steaua”, cu sediul în Bulevardul 
Ghencea, nr.35, sector 6, București, 
organizează concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 

3 posturi vacante de execuţie de 
personal civil contractual la căminul 
militar în secţia management din 
Centrul de administrare stadion 
„Steaua”, astfel: referent IA (absol-
venţi de studii medii cu diplomă de 
bacalaureat; 6 ani și 6 luni vechime 
în muncă și în specialitate); referent I 
(absolvenţi de studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; 3 ani și 6 
luni vechime în muncă și în speciali-
tate); referent II (absolvenţi de studii 
medii cu diplomă de bacalaureat; 6 
luni vechime în muncă și în speciali-
tate). Desfășurarea concursului: 
10.11.2020, ora 11:00- proba scrisă; 
13.11.2020, ora 11:00- interviu. Data 
limită de depunere a dosarelor: 
30.10.2020, ora 16:00. Probele se 
desfășoară la sediul clubului, unde se 
depun și dosarele de concurs și sunt 
afișate și detaliile organizatorice. 
Datele de contact ale secretariatului: 
tel.021.413.60.07, int.143 sau 125.

l SC MCA Invest Industrial SRL, 
având CUI: RO23028507, cu sediul 
în Deva, județul Hunedoara, anga-
jează: -Şoferi Mașină Mare Tonaj, 
cod COR 833201; -Mecanici auto, 
cod COR 723103; -Vopsitori auto, 
cod COR 713205; -Tinichigii caro-
serie, cod COR 721303; -Sudori, cod 
COR 721208; -Fierari, cod COR 
711402; -Zidari, cod COR 711205; 
-Dulgheri, cod COR 711501; 
-Muncitori necalificați la demolarea 
clădirilor, cod COR 931301; -Vulca-
nizatori piese din cauciuc la prese, 
cod COR 814118; -Ingineri mecanic, 
cod COR 214401; -Spălători vehi-
cule, cod COR 912201. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe specifice în 
domeniu. CV-urile se vor depune la 
punctul de lucru din localitatea 
Mintia, strada Recoltei, nr. 7, până 
la data de 19.10.2020, iar interviul 
va avea loc în data de 20.10.2020, 
ora 10:00.

l Biblioteca Municipală Câmpu-
lung. Nr.208/15.10.2020. În atenția 
candidaților la concursul privind 
ocuparea postului de bibliotecar, 
studii medii, perioadă nedetermi-
nată. În conformitate cu prevederile 
H.G.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice actualizată, art.24 alin.(5), 
(6), proba interviu a concursului se 
va desfășura în data de 20.10.2020, 
ora 10:00.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, Bdul Revo-
luţiei, nr.77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următoarelor posturi vacante: -2 
(două) posturi de îngrijitor, cod COR 
515301, pe perioadă nedeterminată, 
în cadrul Serviciului Social Adminis-
trativ. Condiţii specifice: -Nivelul 
studiilor -generale; -Vechime în 
muncă- minim 2 ani; -Curs igienă. 
Data-limită de depunere a dosarelor 
de concurs: 02.11.2020, ora 16:00. 

Data susţinerii probei scrise: 
09.11.2020, ora 12:00. Data susţinerii 
interviului: 11.11.2020, ora 12:00. 
Toate probele se vor susţine la sediul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile gene-
rale și specifice, calendarul de desfă-
șurare a concursurilor, bibliografia și, 
după caz, tematica se publică pe 
portalele: www.posturi.gov.ro și pe: 
www.uav.ro

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul 
Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, 
organizează concurs în vederea 
ocupării următorului post vacant: -1 
(un) post de muncitor calificat 
(instalator), cod COR 7126, pe peri-
oadă nedeterminată conform 
statului de funcţiuni în cadrul Servi-
ciului Social Administrativ. -Nivelul 
studiilor -liceu, școală profesională; 
-vechime în specialitatea postului 
-minim 5 ani; -certificat calificare 
profesional; -permis conducere. 
Data-limită de depunere a dosarelor 
de concurs. 02.11.2020, ora 16:00. 
Data susţinerii probei scrise: 
09.11.2020, ora 12.00. Data susţi-
nerii interviului: 11.11.2020, ora 
12:00. Toate probele se vor susţine la 
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile 
generale și specifice, calendarul de 
desfășurare a concursurilor, biblio-
grafia și, după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.posturi.
gov.ro și pe: www.uav.ro

CITAȚII
l Se citează pârâtul Anicuţa 
Nicolae, la termenul din 03.12.2020, 
în Dosarul nr. 217/828/2020 al Jude-
cătoriei Topoloveni, jud. Argeș, 
obiect Divorţ fără copii.

l Citatie nr. 2890/295/2020. Parata 
Pascal Laura, domiciliat in loc. 
Teremia Mica, nr. 181, jud. Timis, 
este citata la Judecatoria Sannicolau 
Mare, in data de 21.10.2020, orele 
09:00, in proces cu reclamantul 
Pascal Cristinel, domiciliat in loc. 
Teremia Mica, nr. 181, jud. Timis, 
cauza avand ca obiect “prodonanta 
presidentiala”.

l Numita Chiorescu Liliana, fiica 
lui Gheorghe și a Mariei, este citată 
la Judecătoria Săveni pe data de 
10.12.2020 (joi) ora 13.30, completul 
Cc4 în calitate de pârâtă în dosarul 
civil nr.172/297/2019 ce are ca obiect 
constatare nulitate act juridic, în 
contradictoriu cu reclamantul Chio-
rescu Constantin și alţii.

l Se citează Stănescu Serenius și 
Stănescu Mihael, domiciliați în com.
Pleșoiu, sat Arcești, str.Primăverii, 
nr.87, jud.Olt, pentru ziua de 
02.11.2020, la Judecătoria Slatina, 
în dosar nr.4997/311/2020.

SOMAȚII
l În dos. nr.1275/210/2020 al Jude-
cătoriei Chișineu-Criș, reclamantul 
Bulea Ioan, dom. Apateu, nr. 461, 

jud. Arad, în contradictoriu cu Bule 
Onucs (Ioan), decedat, solicit 
constatarea faptului juridic al 
uzucapiunii, prescripție achizitivă, 
nașterea dreptului de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF 
303149 Apateu, top 588-589/b 
Apateu, compus din casă și teren în 
supraf. 1.440mp, ca OCPI Chiși-
neu-Criș să efectueze operațiunile 
necesare.

l Somaţie: Prin cererea înregistrată 
pe rolul  Judecătoriei Gherla, sub nr. 
4973/235/2019, reclamanta pose-
soare Rus Ileana solicită instanţei să 
se constate că a dobândit, prin 
uzucapiune, în temeiul din Decre-
tului Lege nr. 115/1938, prin posesie 
neîntreruptă de peste 20 de ani de la 
moartea titularului dreptului de 
proprietate Baciu Ioan, dreptul de 
proprietate  asupra terenului situat 
în satul Răscruci, comuna Bonţida, 
jud. Cluj, teren extravilan în supra-
față de 5760 mp, înscris în CF 736 
Răscruci, convertit în 54583 
Bonţida, nr. Top. 1184/2, cu vecina-
tati: la Nord-drum, Est-drum, la 
Sud-drum, la Vest-Baciu Ioan, 
înscris in titlu de proprietate nr. 
29644/983, eliberat la data de 
17.03.1997 in favoarea lui Pop S 
Maria, Cosma V. Viorica si Talnaci 
G. Ioan, - proprietar tabular Baciu 
Ioan. Cei interesaţi sunt invitaţi să 
formuleze opoziţie, în caz contrar, se 
va trece la judecarea cererii în 
termen de o lună de la emiterea celei 
din urmă publicaţii.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in faliment prin procedura generala 
in dosarul nr. 8173/105/2013*, 
Tribunal Prahova,  conform 
Sentintei nr. 533/07.10.2020 privind 
pe SC Bisoceanu & Idriceanu SRL, 
cu termenele: depunere declarații 
creanță in vederea intocmirii tabe-
lului suplimentar 25.11.2020, întoc-
mirea tabelului suplimentar al 
creanțelor 28.12.2020, întocmirea 
tabelului definitiv consolidat 
28.01.2021.

l Cristian Haja, beneficiar al proiec-
tului PUZ -Construire Locuință 
Individuala-S+P+2E+E3Retras, 
municipiul București, str.Elena 
Clucereasa, nr.44-48, nr.cad.272426, 
Sector 1, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obți-
nere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat și 
declanșarea etapei de încadrare. 
Informațiile privind proiectul pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București, din 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de 
luni până joi, între orele 9:00-13:00. 
Observații/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M.Bu-
curești (tel.021.430.66.77) în termen 
de 15 zile de la data publicării anun-
țului.

l CII Petcu Viorica, cu sediul in 
Ploiesti, str. Splaiului, nr 26, bl 34R2, 
ap. 2, PH, in calitate de lichidator 
judiciar al Gov Prod Fashion SRL 
notifica intrarea in faliment in proce-
dura simplificata si inceperea proce-
durii falimentului debitoarei conform 
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Sentintei nr.489/29.09.2020 pronun-
tata de Tribunalul Prahova in dosar 
nr. 460/105/2020. Creditorii debito-
rului Gov Prod Fashion SRL au 
obligatia de a depune la dosarul 
cauzei cererea de admitere a crean-
telor nascute in perioada de obser-
vatie in vederea inscrierii la masa 
credala. Termenul limita de depu-
nere a cererii este de 10 zile de la 
primirea notificarii. Prin sentinta de 
trecere la faliment in procedura 
simplificata s-a dispus ridicarea 
dreptului de administrare al debi-
toarei Gov Prod Fashion SRL si 
dizolvarea acesteia. S-a dispus, de 
asemenea, sigilarea bunurilor din 
averea debitoarei si indeplinirea 
celorlalte operatiuni de lichidare. 
Urmatorul termen stabilit pentru 
continuarea proceduri i  este 
26.11.2020.

l Institutul Clinic Fundeni, cu 
sediul în Municipiul București, 
Șoseaua Fundeni nr.258, sector 2, 
având cod fiscal nr.4204003, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a autorizației 
de mediu pentru activitățile: cod 
CAEN 8610 -Activități de asistență 
spitalicească, cod CAEN 8622 
-Activități de asistență medicală 
specializată, cod CAEN 8690 -Alte 
activități referitoare la sănătatea 
umană. Informațiile privind poten-
țialul impact asupra mediului al 
activității pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
București din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr.1, între orele 9:00-
12:00, de luni până vineri. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic, la 
sediul APM -București, în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Para-
film SRL desemnat prin hotararea 
nr. 4080 din data de 13.10.2020, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
33998/3/2019, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simpli-
ficata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Parafilm SRL, cu sediul 
social in București Sectorul 2, Str. 
Pictor Luchian, Nr. 5, CUI 6242674, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/17233/1994. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data deschi-
derii procedurii insolventei impo-
triva Parafilm SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
București - Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 33998/3/2019, 
in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
supl imentar  a l  creante lor : 
12.11.2020; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
02.12.2020; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-

mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 22.12.2020.

l SC Alcedo SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Construire 2 Hale 
Depozitare Produse Fitosanitare, 
propus a fi amplasat în judetul 
Ilfov-comuna Tunari, strada.Mihai 
Eminescu, nr.20, nr.cad.265. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM.Ilfov, 
din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, și la sediul titularului 
din Bucuresti, Sector 1, Str.
Alexandru Constantinescu, nr.63 în 
zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
13.00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM.Ilfov

l SC Edco One Confort SRL 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
Construire Hale Depozitare Electro-
casnice Si Birouri–Parter, Imprej-
muire, Bazin Vidanjabil, Put Forat, 
Platforme Betonate, Utilitati, 
propus a fi amplasat în judetul 
Ilfov-oras Magurele, strada Atomis-
tilor, nr. 45-49, nr.cad.59690. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM.Ilfov, 
din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, și la sediul titularului 
din Bucuresti, Sector 6, Bd. 
Ghencea, Nr. 79, Parter, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9:00-13:00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM.Ilfov.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Rein-
vest Toro Space Contor Trade SRL 
desemnat prin hotararea nr. 4090 
din data de 13.10.2020, pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII -a  C iv i la  in  dosar  nr. 
12196/3/2019, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simpli-
ficata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Reinvest Toro Space 
Contor Trade SRL, cu sediul social 
in București, Sectorul 6, Spl. Inde-
pendenţei, Nr. 273, CORP 2, Birou 
38, Etaj 2, CUI 16207712, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/3492/2004. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data deschi-
derii procedurii insolventei impo-
triva Reinvest Toro Space Contor 
Trade SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 12196/3/2019, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor: 12.11.2020; b) 
termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar 
al creantelor 02.12.2020; c) termenul 
pentru depunerea contestatiilor la 
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de 
la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului defi-
nitiv consolidat 22.12.2020.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumirea județ: 
Dâmbovița. Denumire UAT: Comi-
ș a n i .  U AT  C o m i ș a n i  ș i 
O.C.P.I.Dâmbovița anunță reluarea 
publicării documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru UAT Comișani 
pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea Cadastrului și a Publi-
cității Imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Data de început a 
afișării: 21.10.2020. Data de sfârșit a 
afișării: 19.12.2020. Adresa locului 
afișării publice: Localitatea Comi-
șani, județul Dâmbovița. Repere 
pentru identificarea locației: Sediul 
Primăriei Comișani, județul 
Dâmbovița. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor fi 
depuse la sediul Primăriei Comi-
șani, județul Dâmbovița. Alte indi-
cații 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/.

l Subscrisul, Cabinet Individual de 
Insolvență Grigorian Andreea - 
Gina, C.I.F. 25259222, cu sediul în 
mun. Iași, șos. Ștefancel Mare 
șiSfânt, nr.4, complex Exclusive 
Residence, bloc A2, demisol, spațiul 
nr. 6, Cod poștal: 700498, jud. Iași, 
număr de înscriere în registrul 
formelor de organizare I-0983, 
Tel:0741532937, Fax 0332.102.374, 
e-mail: office@grigorian.ro, repre-
zentant practician in insolvență av. 
Grigorian Andreea- Gina, în cali-
tate de lichidator judiciar al debi-
toarei „Ecocasa Grup Construct” 
S.R.L. cu sediul în mun Iași, bd. 
Alexandrucel Bun, nr. 11, bl. D1, sc. 
C, et. 10, ap. 39, cam. 3, jud. Iași, 
ORC J22 /1514 /2008 ,  CUI : 
23881953 conform Încheierii civile 
nr. 60/2020 din 24.09.2020 pronun-
ţată de Secţia II Civilă- Faliment a 
Tribunalului Iași în dosar nr. 
4252/99/2020 (nr. format vechi 
134/2020 )prin prezenta, invită 
evaluatorii A.N.E.V.A.R. să parti-
cipe la procedura de selecție de 
oferte privind evaluarea bunului din 
patrimoniul debitoarei mai sus 
menționată. Bunul ce urmează a fi 
evaluat: Autoturism AUDI A4 8E, 
an fabricație 2006, serie motor 
128393, culoare negru, nr. înmatr. IS 
12 ECB. Ofertele de serviciise depu-
nelectronic de către evaluatori până 
la data de 03.11.2020, ora 17:00 la 
adresa de e-mail a administrato-
rului judiciar: office@grigorian.ro.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor 
ALCAZ S.A. Subsemnatul, Sitaru 
Alexandru, în calitate de adminis-
trator unic al societății ALCAZ 
S.A., cu sediul social în București, 
Sector 3, Str.Mizil nr.3, Cămin nr.3, 
et.1, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr.J40/1088/1991, 
CUI: 43788, în conformitate cu 
dispozițiile art.117 din Legea socie-
tăților nr.31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulteri-
oare, și cu Actul Constitutiv al 
societății, convoc Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
ALCAZ S.A.pentru data de 
18.11.2020, ora 10:00, la sediul 
social al societății din București, 
Sector 3, Str.Mizil nr.3, Cămin nr.3, 
et.1. În cazul în care nu sunt întru-
nite condițiile pentru desfășurarea 
ședinței sau pentru adoptarea în 
mod valabil a hotărârilor, prin 
prezenta se convoacă o nouă 
Adunare Generală Extraordinară a 
Acţionarilor ALCAZ S.A. pentru 
data de 19.11.2020, ora 10:00, la 
sediul social al societății din Bucu-
rești, Sector 3, Str.Mizil nr.3, Cămin 
nr.3, et.1, având aceeași ordine de zi. 
Ordinea de zi va fi următoarea: 1.
Renunțarea la Proiectul de divizare 
parțială din data de 01 iulie 2019 al 
ALCAZ S.A., publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.4053 din 26.09.2019 și la măsu-
rile/ documentele adoptate/întoc-
mite în baza Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare ALCAZ 
S.A.nr.20 din 26.11.2018 privind 
inițierea procedurii de divizare. 2. 
Reluarea procedurii de divizare 
parțială a societății ALCAZ S.A., 
respectiv adoptarea unei hotărâri 
privind: -Aprobarea inițierii proce-
durii de divizare parțială a societății 
ALCAZ S.A.prin desprinderea unei 
părți din patrimoniul societății 
ALCAZ S.A.și transferul acesteia 
către o societate cu răspundere limi-
tată care astfel este constituită, în 
conformitate cu prevederile 
art.250(1) lit.a) din Legea nr.31/1990 
(desprindere în interesul acționa-
rilor). După executarea divizării, 
societatea ALCAZ S.A.își va 
continua existența. -Aprobarea 
întocmirii de către administratorul 
societății -dl.Sitaru Alexandru- a 
raportului scris, detaliat, în care se 
explică proiectul de divizare și se 
precizează fundamentul său juridic 
și economic, rata de schimb a acțiu-
nilor și criteriul de repartizare a 
acțiunilor, în conformitate cu preve-
derile art.243(2) din Legea 
nr.31/1990. -Aprobarea efectuării 
demersurilor necesare pentru 
desemnarea de către judecăto-
rul-delegat la oficiul registrului 
comerțului a unui expert în vederea 
examinării proiectului de divizare și 
întocmirii unui raport scris către 
acționarii societății, în conformitate 
cu prevederile art.243(3) alin.1 din 
Legea nr.31/1990. -Mandatarea 
administratorului societății -dl.
Sitaru Alexandru- în vederea nego-
cierii condițiilor economice, finan-
ciare și juridice ale divizării, precum 
și întocmirii, semnării și publicării 
proiectului de divizare al ALCAZ 
S.A.și a declarației privitoare la 
modalitatea de publicare a proiec-
tului de divizare. La Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționa-
rilor sunt îndreptățiți să participe și 
să voteze toți acționarii înregistrați 
în Registrul Acționarilor la data de 
12.11.2020, stabilită ca dată de refe-
rință. Accesul acționarilor persoane 
fizice îndreptățiți să participe la 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor este permis prin 
simpla probă a identității acestora, 

făcută cu actul de identitate, iar în 
cazul acționarilor persoane juridice 
sau acționarilor persoane fizice 
reprezentate, cu procura dată 
persoanei fizice care le reprezintă. 
Fiecare acționar înregistrat la data 
de referință menționată mai sus are 
dreptul de a desemna, în limitele 
legii, o altă persoană în calitate de 
reprezentant pentru a participa și 
vota în numele său în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor. Conform legii, acțio-
narii societății nu pot fi reprezentați 
în cadrul Adunării Generale Extra-
ordinare a Acționarilor de membrii 
consiliului de administraţie, direc-
tori, membrii directoratului și ai 
consiliului de supraveghere ori 
funcţionarii societăţii. Desemnarea 
reprezentantului se va face prin 
procură specială. Procura specială 
va fi întocmită în 3 exemplare, din 
care un exemplar va fi păstrat de 
acționar, un exemplar va fi înmânat 
reprezentantului ca acesta să își 
poată dovedi calitatea în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor, iar un exemplar va fi 
transmis/depus, în original, la sediul 
social al societății, împreună cu 
documentele care atestă identitatea 
acționarului și ale reprezentantului, 
cu mențiunea pe plic „Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor din data de 
18.11.2020/19.11.2020”, cu cel puțin 
48 de ore înainte de adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în acea adunare. 
Acționarii reprezentând, individual 
sau împreună, cel puțin 5% din 
capitalul social, au dreptul de a 
introduce noi puncte pe ordinea de 
zi a adunării generale. Cererile se 
înaintează administratorului unic, 
în cel mult 15 zile de la publicarea 
convocării, în vederea publicării și 
aducerii acestora la cunoștinţă 
celorlalţi acţionari. 

LICITAȚII
l Erata: Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, in calitate de lichidator judi-
c iar  al  debitoarei  Gremlin 
Computer SRL, avand in vedere 
dificultatile intampinate in legatura 
cu vizionarea bunurilor mobile ale 
debitoarei, raportat la faptul ca 
acestea se afla in mai multe locatii 
diferite, suspenda licitatiile pentru 
bunurile mobile detinute de debi-
toare pana la mutarea tuturor 
bunurilor in acceasi locatie. Prin 
urmare, vor fi reprogramate sedin-
tele de licitatie fixate initial la data 
de  20 .10 .2020,  27 .10 .2020, 
03.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 
24.11.2020, 02.12.2020, 08.12.2020, 
15.12.2020, 22.12.2020, 12.01.2021 si 
19.01.2021, la ora 16:00.

l SC “Vasrep Petro Construct” 
SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 
23.10.2020, ora 12:00 la sediul lichi-
datorului din Ploiești, str. Splaiului 
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
Prahova: constructie (demisol, 
parter si etaj) Scu - 457,10 mp si 
teren aferent constructiei in supra-
fata totala de 2756 mp din care 
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1864 mp Cc si 892 mp teren arabil 
situat in comuna Filipestii de Targ, 
sat Marginenii de Jos, jud. Prahova. 
In caz de neadjudecare in data de 
23.10.2020, se vor mai organiza lici-
tatii, in zilele de 30.10.2020, 
06.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, 
27.11.2020, 04.12.2020, 11.12.2020, 
18.12.2020, ora 12:00. Taxa de parti-
cipare la licitaţie este de 100 RON 
plus TVA, garanţia de participare 
este de 10% din valoarea pretului 
oferit plus TVA. Achitarea lor se 
poate face cu ordin de plată în contul 
de lichidare al SC “Vasrep Petro 
Construct” SRL. Vânzarea se face în 
baza prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cel 
mai tarziu cu o zi inainte de data 
licitatiei pana la ora 16:00. Bunurile 
se vor vinde libere de sarcini conform 
art. 53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0743 023 634.

l Debitorul SC Sangria COM SRL - 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., 
scoate la vanzare: 1. Terenuri arabile 
situate in extravilanul comunei 1 
Decembrie 1918, satul 1 Decembrie 
1918, judetul Ilfov, formate din: 
-Teren in suprafata de 1.190 mp, 
amplasat in tarlaua 3, parcela 6/17/45; 
Pretul de pornire al licitatiei este de 
33.322 lei exclusiv TVA. Pretul Caie-
tului de sarcini este de 1.500 lei 
exclusiv TVA. -Teren in suprafata de 
1.260 mp amplasat in tarlaua 3/9, 
parcela 6/17/44. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 35.322 lei exclusiv 
TVA. Pretul Caietului de sarcini este 
de 1.500 lei exclusiv TVA. Partici-
parea la licitatie este conditionata de 
consemnarea in contul nr. RO77 
PIRB 4211 7270 1400 1000, deschis la 
Piraeus Bank Romania, Sucursala 
Panduri, pana la data si ora stabilita 
pentru sedinta de licitatie, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire al licita-
tiei si de achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietelor de sarcini 
pentru terenuri. Pretul Caietelor de 
sarcini poate fi achitat cu OP in contul 
nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK –Sucursala 
Dorobanti, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL 
sau in numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam.504, sector 1. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 09.11.2020, ora 14:00 iar daca 
acestea nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi in data de: 16.11.2020, 
23.11.2020, 30.11.2020 si 07.12.2020 
ora 14:00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 
71, et. 5, cam. 504, sector 1. Pentru 
relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com. 

l Avicola Bucureşti S.A., înregis-
trată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/12/1991, având cod unic de 
înregistrare 1551768, cu sediul în 
Bucureşti, Sectorul 4, Splaiul Unirii 
nr. 16, et. 3, cam. 310, (“Vânzătorul” 
sau “Avicola”), organizează în data 
de 20.10.2020 ora 12:00, licitație 
competitiva cu strigare de tip 

olandez (“Licitația”) pentru 
vânzarea, în bloc, a activelor ce 
include echipamente, clădiri şi tere-
nuri situate în oraşul Mihăileşti, jud. 
Giurgiu, strada Stejarului nr. 10 
(“Activul”). Activul este grevat de un 
drept de folosință ( contract de închi-
riere) încheiat pe perioada fixa în 
favoarea unui terț până la data de 
01.08.2021 şi este folosit în scopul 
unor activități de creştere a pasărilor. 
Vânzarea se realizează integral, 
pentru Întreg Activul, nu se accepta 
oferte parțiale/fracțiuni. La şedință 
de licitație se pot prezenta persoane 
fizice şi/sau juridice care fac dovada 
îndeplinirii cerințelor prevăzute în 
Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a Licitației (“Regula-
memtul Licitației”). Se pune la 
dispoziția participanților un caiet de 
sarcini ce conține prezentarea Acti-
vului şi Regulamentul Licitației 
(“Caietul de Sarcini”). Acestea sunt 
disponibile pe site-ul Avicola la 
adresa www.avicolabucuresti.ro. 
Prețul de pornire al licitației este de 
3.775.636,00 Euro. Se aplica TVA în 
funcție de dispozițiile legale. 
Garanția de participare la licitație 
este de 250.000 (douasutecincizeci-
demii) EUR şi vă fi constituita în 
echivalent lei, la cursul BNR din 
ziua depunerii.

l Amatti Industri S.R.L., societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie, Skoda Octavia, 
an fabricatie 2008, nr. km 375.063, 
pret 2.202,80 euro, fara TVA. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar, din Ploiesti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, la numerele de 
telefon/fax: 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia 
se va organiza in data de 21.10.2020, 
ora 12:00, iar in cazul in care bunu-
rile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
23.10.2020, 26.10.2020, 28.10.2020, 
30.10.2020, 02.11.2020, 04.11.2020, 
06.11.2020, 09.11.2020. 11.11.2020.

l SC Sadelli Prodcom SRL, cu 
sediul în Biharia, str.Cetăţii, nr.145, 
organizează licitaţie publică, joi, 
22.10.2020, ora 12, avȃnd ca scop 
achiziţia de utilaje şi echipamente 
pentru implementarea proiectului de 
investiţii în sectorul vinicol cu titlul 
„Achiziția de utilaje şi echipamente 
vinicole în localitatea Biharia, 
județul Bihor”. Informaţii generale 
beneficiar: Adresa: localitatea 
Biharia, strada Cetăţii, nr.145, 
judeţul Bihor, cod poştal 417050; 
t e l e f o n / f a x :  0 2 5 9 . 3 6 9 . 7 4 8 / 
0259.369.749; email: mail@sadelli.ro; 
persoana de contact: Silaghi Dana. 
Denumirea programului: APIA- 
investiţii în sectorul vinicol. Obiectul 
contractului: achiziţia de utilaje şi 
echipamente vinicole. Durata 
contractului: 24 luni. Valoarea totală 
estimată: 2.097.762,91Lei echiva-
lentul 433.440Euro. Criteriul de 

atribuire: preţul cel mai scăzut. Data 
şi ora limită de depunere a ofertelor: 
22.10.2020, ora 09:00. Data şi ora 
şedinţei de deschidere: 22.10.2020, 
ora 12:00. Locul şi modul de obţinere 
a documentaţiei de atribuire: la 
sediul societăţii sau prin email, în 
ambele cazuri cu solicitare de obţi-
nere a documentaţiei de atribuire, 
din partea ofertantului. Informaţii 
suplimentare se obţin la telefon/ fax/ 
email indicate la pct.1.

l Anunţ de participare la licitația 
publică cu ofertă în plic închis din 
data de 12.11.2020; 1. Informaţii 
generale: Administrația Națională 
”Apele Române” - Administraţia 
Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu 
nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod 
fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 
739.881; fax:0250/738.255. 2. Obiectul 
si durata închirierii : închiriere supra-
față de teren situat în albie minoră 
pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile 
de participare : sunt precizate la 
punctul 8 din caietul de sarcini. La 
licitație poate participa orice 
persoană fizică sau juridică de drept 
privat, română sau străină, care 
depune o singură ofertă, cumpără 
caietul de sarcini şi constituie 
garanția de participare. 4. Cuan-
tumul garanţiei de participare: 10% 
din valoarea minimă a chiriei anuale, 
constituită cu ordin de plată în contul 
RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809, 
C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. 
Vâlcea. 5. Descrierea succintă a 
bunului imobil ce urmează a fi închi-
riat: Închiriere suprafeţe de teren 
situate în albiile minore ale râurilor 
din jud. Olt pentru înlăturarea mate-
rialului aluvionar care a contribuit la 
colmatarea albiei minore, în temeiului 
H.G. 781/2020 care modifică şi 
completează H.G. 183/10.03.2020, 
poz i ț ia  nr.137^4  ş i  O .U.G. 
57/03.07.2019 6. Licitația va avea loc 
în data de 12.11.2020 pentru urmă-
toarele suprafețele de teren situate în 
albiile minore:- 47.887 mp, teren albie 
minoră a râului Olt, Com. Giuvărăşti, 
j u d .  O l t  ( C . F.  n r. 5 3 9 1 3  - 
U.A.T.Giuvărăşti) -  33.925 mp, teren 
albie minoră a râului Olt, Com. 
Giuvărăşti, jud. Olt (C.F. nr.53914 - 
U.A.T. Giuvărăşti) - 41.831 mp, teren 
albie minoră a râului Olt, Com. 
Giuvărăşti, jud. Olt (C.F. nr.53917 - 
U.A.T. Giuvărăşti) -  242.417 mp, 
teren albie minoră a râului Olt, Com. 
Giuvărăşti, jud. Olt (C.F. nr.50607 - 
U.A.T. Giuvărăşti) 7. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
oferata: oferta se depune într-un 
singur exemplar original. 8. Dată 
limită privind solicitarea clarificărilor: 
04.11.2020, ora 16:00. 9. Data, locul şi 
ora limitã de primire a ofertelor: 
12.11.2020 până la ora 10:00 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, 
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 10. Data şi locul deschi-
derii acestora: 12.11.2020 începand cu 
ora 11:30 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 
11. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: oferta se 
depune într-un singur exemplar 12. 
Modul de obţinere a caietului de 
sarcini: de la sediul Administraţiei 

Bazinale de Apă Olt, Serviciul 
Cadastru Patrimoniu, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.081,88 lei./exem-
plar, se achită la casieria instituției pe 
bază de factură şi chitanță sau cu 
ordin de plată în contul RO17 TREZ 
6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO 
23730128. Soluționarea litigiilor 
apărute în legatură cu atribuirea, 
închirierea, executarea, modificarea şi 
încetarea contractului de închiriere a 
bunurilor proprietate publică, precum 
şi a celor privind acordarea de despă-
gubiri se realizează potrivit prevede-
rilor legislației privind contenciosul 
administrativ. Prezentul anunţ apare 
afişat şi pe site-ul www.rowater.ro/
daolt

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Oraş Vălenii de Munte, cu sediul în 
oraşul Vălenii de Munte, str. Berevo-
eşti, nr. 3A, telefon 0244.280.816, fax 
0244.280.631, e-mail: primariavaleni.
buget@gmail.com, cod fiscal 2842870. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 
terenuri aparținând domeniului 
privat al Oraşului Vălenii de Munte, 
conform O.U.G.nr. 57/03.07.2019, 
privind Codul Administrativ: -teren 
Fundătura, Al.Vlahuță nr.f.n., în 
suprafață de 471mp, nr.cadastral: 
2 5 0 4 0 ,  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.109/25.09.2020; -teren Fundătura, 
Al.Vlahuță nr.f.n., în suprafață de 
781mp, nr.cadastral: 25041, conform 
H.C.L. nr.110/25.09.2020; -teren 
Fundătura, Al.Vlahuță nr.f.n., în 
suprafață de 550mp, nr.cadastral: 
2 5 0 4 2 ,  c o n f o r m  H . C . L . n r. 
111/25.09.2020; -teren Fundătura, 
Al.Vlahuță nr.f.n., în suprafață de 
550mp, nr.cadastral: 25045, conform 
H.C.L.nr. 112/25.09.2020; -teren 
Fundătura, Al.Vlahuță nr.f.n., în 
suprafață de 550mp, nr.cadastral: 
2 5 0 5 1 ,  c o n f o r m  H . C . L . n r. 
113/25.09.2020. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
camera 22, et.2. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Buget-Finanțe, 
camera 22, et.II, telefon 0244.280.816, 
int.21 din cadrul Primăriei Oraşul 
Vălenii de Munte, str.Berevoeşti nr. 
3A, județul Prahova. 3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ: 50Lei/exemplar, ce se 
achită la casieria primăriei. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 29.10.2020, ora 16:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 06.11.2020, 
ora 09:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Oraşului 
Vălenii de Munte, str. Berevoeşti nr. 
3A, Registratură et.I, județul Prahova. 

4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
06.11.2020, ora 11:00, Primăria 
Oraşului Vălenii de Munte, str.Berevo-
eşti nr.3A, Sala şedințe, etaj III, 
județul Prahova. 6. Denumirea, 
adresa, numarul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Prahova, 
Ploieşti, str.Văleni nr.44, județul 
Prahova, telefon 0244.544.781, 
0244.544.598, fax 0244.529.107, 
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 15.10.2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Profesional 
Manager Transport pe numele 
Neagu Andreea Daniela.

l Pierdut atestat CPTx seria 
0117982 pe numele Mocanu Stoian. 
Il declar nul.

l Subsemnata Bobina Mirela Elena 
declar pierdut Certificatul de 
Membru OAMGMAMR cu seria AR 
nr.002607, eliberat la data de 
15.12.2010.

l Pierdut certificatul firmei Răduț 
Cris Oan SRL, din Golfin, str.Chipa-
roaselor, nr.28, CUI 30980100. Se 
declară nul. 

l Societatea SMC Symbiote SRL 
caută copiile conforme ale autoriza-
ției de transport alternativ aferente 
numerelor de înmatriculare: 
B411WIN, B601WIN, B666DAL, 
B67WGE, B86RDA, B977BUZ, 
B 9 9 M U H ,  I F 1 0 U A Y . 
Nr.0770.499.051.

l Pierdut acte firma Iron Dabster 
SRL, CUI:40244047, J39/1055/2018, 
sediul în Com.Vânători, Jud.
Vrancea: Certificat constatator, 
Certificat de înregistrare, Act consti-
tutiv, Rezoluție.

l Pierdut certificat de înregistrare 
Seria B nr. 1148692, emis de Oficiul 
Registrul Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Brasov al societății 
Marub SA, cu sediul social în Muni-
cipiul Braşov, str. Automotoarelor, nr. 
2,  județul Braşov, număr de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
J08/1377/1992, cod unic de înregis-
trare 1112878 din data 26.11.1992. Îl 
declarăm nul.

l Gadget Parc SRL, Bucureşti, 
sectorul 2, str.George Constanti-
nescu, nr.4B şi 2-4, Clădirea A, biroul 
nr.25/609, et.6, J40/4719/2020, CUI: 
41524169, declară prierdute Cărțile 
de Intervenții şi Registrele Speciale 
pentru Aparatele de Marcat Electro-
nice Fiscale Marca Datecs, seria 
DB4600000055 nr.1000561705 şi 
seria DB4600000061 nr.9000561711, 
emise de Danubius Exim SRL. Le 
declarăm nule.


