ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Luni, 16 noiembrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

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

OFERTE SERVICIU
l SC Danis Com Ex Prod SRL angajează
2 ambalatori manuali (cod COR 932101)
vorbitori de limba engleză. Cerințe: studii
medii. CV-urile se pot trimite la adresa:
daniscomexprod@gmail.com, până în data
de 19.11.2020. Selecția va avea loc în data
de 20.11.2020. Pentru detalii suplimentare,
sunați la: 0746.261.251.
l Unitatea Militară 02560 Bucureşti din
Ministerul Apărării Naţionale organizează
concursul pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante de personal civil contractual: -muncitor calificat tr.I (fotoreproducător) în Formaţia pregătirea formei din
Atelierul imprimare la Serviciul producţie
-(1 post), certificat de absolvire/calificare al
unui liceu/unei şcoli profesionale, al unor
cursuri/programe de calificare/perfecţionare /specializare în domeniul poligrafic,
tehnoredactare, grafică calculatoare,
pentru ocupaţia de fotoreproducător,
urmate la o instituţie de formare acreditată
conform legii sau calificarea la locul de
muncă conform înscrisurilor din carnetul
de muncă, cu o vechime în muncă necesară
ocupării postului de minim 9 ani;
-muncitor calificat tr.I (electrician) în
Formaţia reparaţii utilaje tipografice nr.1
din Atelierul mecanic la Serviciul
Producţie -(1 post), certificat de absolvire/
calificare al unui liceu/unei şcoli profesionale, al unor cursuri/programe de calificare/perfecţionare /specializare pentru
ocupaţia de electrician, urmate la o instituţie de formare acreditată conform legii
sau calificarea la locul de muncă conform
înscrisurilor din carnetul de muncă, cu o
vechime în muncă necesară ocupării
postului de minim 9 ani. Calendarul activităţilor specifice desfăşurării concursului de
încadrare presupune parcurgerea următoarelor etape: -data limită de depunere a
dosarelor -27.11.2020, ora 15:00; -proba
practică (pentru ambele posturi)
-09.12.2020, ora 10:00; -interviul (pentru
ambele posturi) -15.12.2020, ora 10:00.
Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul Unităţii
Militare 02560, Bd.Ion Mihalache, nr.124126, sector 1, localitatea Bucureşti, unde
vor fi afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact: Mustaţă Adrian
-secretar, telefon: 021.224.26.34 sau prin
centrală 021.224.26.51, 021.224.26.52,
021.224.26.53, interior 1117/104, zilnic
între orele 08.00-15.00.
l Unitatea Militară 01912 Borcea, cu
sediul în Com.Borcea, Blocuri Bărăganu,
jud.Călăraşi, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante de
personal civil contractual, conform
H.G.nr.286/23.03.2011, astfel: a)Muncitor
calificat III (electrician în construcţii),
formaţiune cazarmare: 1 post; b)Muncitor
calificat III (instalator), formaţiune cazarmare: 1 post. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de 10.12.2020,
ora 10:00; -proba practică în data de
16.12.2020, ora 10:00; -proba interviu în
data de 22.12.2020, ora 10:00. Candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: I.Pentru participarea la concursul
de ocupare a funcţiei de muncitor calificat
III (electrician în construcţii): -studii generale sau medii; -curs calificare profesională
electrician în construcţii/şcoală profesională cu calificare electrician în construcţii;
-minim 3 ani vechime în specialitate. II.
Pentru participarea la concursul de
ocupare a funcţiei de muncitor calificat III
(instalator): -studii generale sau medii;
-curs calificare profesională/şcoală profesi-

onală cu calificare în următoarele specialităţi: instalator apă, canal; instalator
instalaţii reţele termice şi sanitare; operator
instalaţii apă şi canalizare; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze; -minim 3 ani
vechime în specialitate. 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 U.M.01912 Borcea.
Relaţii suplimentare la sediul: Unitatea
Militară 01912 Borcea, persoană de
contact: Buzoianu Marian -telefon
0243/362.580, interior 135 sau 177, fax
0243/361.012, e-mail: bz86aer@roaf.ro
l Direcţia Cultură şi Sport Mangalia organizează concurs prin recrutare la sediul
instituţiei, Şos.Constanţei, nr.5, Municipiul
Mangalia, jud.Constanţa, conform H.G.
nr.286/2011 şi H.G. nr.1027/2014 în data de
10.12.2020, ora 10:00 -proba scrisă şi în
data de 14.12.2020, ora 10:00 -proba
interviu, pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a următoarelor posturi
contractuale de execuţie vacante pe perioadă nederminată: 1.Administrator
-treapta I -Compartimentul Sport şi Agrement; 2.Economist grad II -Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane,
Juridic, Achiziţii. Condiţii specifice pentru
ocuparea postului contractual vacant de
Administrator -treapta I -Compartimentul
Sport şi Agrement: -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă minim 6 luni. Condiţii specifice
pentru ocuparea postului contractual
vacant de Economist grad II -Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane,
Juridic, Achiziţii: -studii superioare de
specialitate absolvite cu diplomă de licenţă;
-vechime în muncă minim 3 ani. Informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia, Şos.
Constanţei, nr.5, Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, Achiziţii,
telefon: 0729.930.454, e-mail: resurseumane@culturasport.ro. Dosarele de
concurs se vor depune la Compartimentul
Contabilitate, Resurse Umane, Juridic,
începând cu data de 17.11.2020 până în
data de 02.12.2020, ora 16:00.
l Școala Gimnazială „Grigore Dimitrie
Ghica” cu sediul în comuna Peretu, strada
Gării. nr.74, județul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de Operator Baze de
Date (0.50 normă), pe perioadă nedeterminată, conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 10.12.2020, ora 10:00;
-Proba practică în data de 11.12.2020, ora
10:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: -Studii: medii;
-Vechime: nu necesită. -Cunoştinţe de
utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, baze de date;
-Cunoștințe operare programe. 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 „Grigore Dimitrie
Ghica” din comuna Peretu, strada Gării,
nr.74, județul Teleorman. Relaţii suplimentare la sediul: Școala Gimnazială „Grigore
Dimitrie Ghica” din comuna Peretu,
strada Gării, nr.74, județul Teleorman,
persoană de contact: Măgureanu Andreea
Maria, telefon 0247/327.169 sau
0764.099.858.
l Primăria Comunei Berești Tazlău, cu
sediul în satul Berești Tazlău, comuna
Berești Tazlău, judeţul Bacău, organizează

concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: muncitor calificat cu
atribuții de fochist, treapta I, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
10.12.2020, ora 10:00; -Proba interviu în
data de 14.12.2020, ora 14:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-Diplomă de absolvire a unei școli profesionale /medii; -Dovada absolvirii unui curs
fochist la cazane de apă caldă și abur de
joasă presiune; -Vechime: minimum 5 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei Berești
Tazlău. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Comunei Berești Tazlău,
persoană de contact: Lovin Ionel, telefon
0234/354.300, fax 0234/354.300.
l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în str.
Școlii, nr.79, comuna Ciolpani, județul
Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante, de: un post
administrator de patrimoniu și un post
îngrijitor perioadă nedeterminată, conform
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura la Școala Gimnazială nr.1, str.
Școlii, nr.79, comuna Ciolpani, conform
calendarului: Proba scrisă: 10.12.2020, ora
9:00; Proba practică: 10.12.2020, ora 14:00;
Interviul: 11.12.2020, ora 9:00. Dosarele se
depun în termen de 10 zile lucrătoare.
Pentru participarea la concurs candidații
trebuie sǎ îndeplineascǎ următoarele
condiții: a)postul de administrator de patrimoniu: Studii superioare economice sau
tehnice; Vechime în specialitate -minim 1
an; Cunoştinţe de legislație specifică
locului de muncă; b)postul de îngrijitor:
Studii generale/medii; Vechime nu se solicită. Relații suplimentare se pot obține la
sediul Școlii Gimnaziale nr.1 Ciolpani sau
la tel./fax 021.266.81.25, email: scciolpani@
gmail.com. Bibliografia și tematica sunt
postate la avizierul unității școlare.
l Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.)
organizează concurs pentru ocuparea unei
funcții de execuție contractuale, vacantă,
de expert IA -studii superioare de lungă
durată, finalizate cu diplomă de licență și
experiență relevantă pe posturi care au
necesitat studii superioare- minimum 3
ani. Concursul se va desfășura în data de
10 decembrie 2020, ora 10:00 -proba scrisă
și în data de 16 decembrie 2020, ora 10:00
-interviul, amblele la sediul
A.N.P.C.DE.F.P. Dosarele de înscriere la
concurs se depun până pe data de 03
decembrie 2020, ora 17:00 la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de participare
la concurs și bibliografia se afișează la
sediul A.N.P.C.D.E.F.P. și pe site-ul agenției la adresa www.anpcdefp.ro. Informații
suplimentare se pot obține la sediul
A . N . P. C . D . E . F. P. s a u l a t e l e f o n
021/2010700.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol
I” din Bucureşti anunţă scoaterea la
concurs a următorului post contractual
vacant, în conformitate cu art.12(1),
art.30(1) din Codul muncii: -1 post de
bibliotecar I SSD -durată nederminatăFiliala de Fizică. Condiţii specifice de
participare: Studii superioare de scurtă
durată cu diploma de licenţă, studii de
biblioteconomie sau stagiu de inițiere în
biblioteconomie; cunoştinţe de utilizare a
calculatorului; vechimea nu este necesară
ocupării postului. Concursul se organi-
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zează la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, str. Boteanu,
nr.1, sector 1, şi va conţine două probe:
probă scrisă în data de 10.12.2020, ora
10:00, şi interviul în data de 14.12.2020, ora
10.00. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune până la data de 03.12.2020, la
sediul Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I”, Compartimentul Resurse
Umane până la ora 12.00 şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Tematica şi bibliografia se afişează la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”
şi pe site-ul www.bcub.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” şi la nr. de
telefon: 021/313.16.05 /int.234.
l Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, organizează concurs în
vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în
condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul muncii,
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr.
355/2007, O.M.A.I. nr. 23/2015, O.M.A.I.
nr. 291/2011, toate cu modificările și
completările ulterioare, și având în vedere
Nota-raport nr. 1026103 din 19.10.2020
privind aprobarea încadrării prin concurs a
unor posturi și Nota-raport nr. 1026138
din 03.11.2020, a două posturi de asistent
medical principal, personal contractual cu
studii postliceale, la Platou tehnic de specialitate– Laborator analize medicale, poziţiile 330 și 331 și la Platou tehnic de
specialitate– Laborator epidemiologie,
bacteriologie și virusologie, poziția 345 din
statul de organizare al Centrului Medical
de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti,
subordonat Direcției Medicale; Se solicită:
•studii medii liceul sanitar cu durata de 5
ani sau echivalare de studii/studii postliceale sanitare sau echivalente sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare
conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv cu
nivelul studiilor postliceale sanitare în
specialitatea Medicină Generală/ Laborator; •vechime în specialitate de 5 ani ca
asistent medical. Pentru înscriere, candidații vor transmite dosarul de concurs,
exclusiv în format electronic, până la data
de 03.12.2020, ora 14:00, la adresa de
e-mail bru.cmdtank@mai.gov.ro, cu mențiunea că e-mailul va fi denumit conform
funcției pentru care se candidează.
Concursul se va desfășura la sediul
Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din municipiul București,
strada Mihai Vodă, nr.17, sector 5, astfel:
-04.12.2020- selecţia dosarelor de concurs;
-10.12.2020- proba scrisă (subiecte de
sinteză); -15.12.2020- interviul. Relații
suplimentare privind condițiile de participare, documentele necesare, calendarul de
desfășurare a concursului, tematica și
bibliografia se pot obține de la sediul
Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, telefon 021.303.70.80,
interior 30.650, precum și pe pagina de
internet www.cmdta.mai.gov.ro, secţiunea
–Carieră– Anunţuri.
l Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, organizează concurs în
vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în
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condiţiile Legii nr. 53/2003 –Codul muncii,
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr.
355/2007, O.M.A.I. nr. 23/2015, O.M.A.I.
nr. 291/2011, toate cu modificările și
completările ulterioare, și având în vedere
Nota-raport nr. 1026103 din 19.10.2020
privind aprobarea încadrării prin concurs a
unor posturi și Nota-raport nr. 1026141
din 30.10.2020, a postului de asistent
medical principal, personal contractual cu
studii superioare, la compartimentul Medicina muncii, poziția 38 din statul de organizare al Centrului Medical de Diagnostic
și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti, subordonat Direcției Medicale; Se solicită: •studii universitare cu diplomă de licenţă/ echivalentă în
domeniul Sănătate specializarea Asistență
medicală generală; •vechime în specialitate
de 5 ani ca asistent medical. Pentru
înscriere, candidații vor transmite dosarul
de concurs, exclusiv în format electronic,
până la data de 02.12.2020, ora 14:00, la
adresa de e-mail bru.cmdtank@mai.gov.ro.
Concursul se va desfășura la sediul
Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din municipiul București,
strada Mihai Vodă, nr.17, sector 5, astfel:
-03.12.2020- selecţia dosarelor de concurs;
-10.12.2020- proba scrisă (test grilă);
-15.12.2020- interviul. Relații suplimentare
privind condițiile de participare, documentele necesare, calendarul de desfășurare a
concursului, tematica și bibliografia se pot
obține de la sediul Centrului Medical de
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr.
Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, telefon
021.303.70.80, interior 30.542, precum și pe
pagina de internet www.cmdta.mai.gov.ro,
secţiunea –Carieră- Anunţuri.
l Școala Gimnazială nr.143 cu sediul în:
București, strada Banu Mărăcine, nr.16,
sector 5, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant aprobat
prin H.G. nr.286/2011, modificată şi
completată de H.G. nr.1027/2014. Denumirea postului: administrator financiar.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare (economice);
-cunoștințe temeinice de legislație în domeniul învățământului și contabilității;
-cunoştinţe de utilizare şi operare PC;
-cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii: EDUSAL, SIIIR,
FOREXEBUG, e-licitație.ro, D112, D100;
-noţiuni de comunicare în relaţii publice;
-cursuri de perfecționare în domeniu;
-minim 20 ani vechime pe post sau în
domeniu, fără sancțiuni, recomandare de
la vechiul loc de muncă. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: Selecţia
dosarelor: data 02.12.2020, la sediul instituţiei. Proba scrisă: data 10.12.2020, ora 9:00,
la sediul instituției. Proba interviu: data
17.12.2020, 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: telefon 021.420.24.40.
l Școala Gimnazială nr.143 cu sediul în:
București, strada Banu Mărăcine, nr.16,
sector 5, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant aprobat
prin H.G. nr.286/2011, modificată şi
completată de H.G. nr.1027/2014. Denumirea postului: Îngrijitor (femeie de
serviciu). Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: generale sau
medii; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: fără; -apt
medical pentru meseria de îngrijitor
școală; -disponibilitate program flexibil;
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Selecţia dosarelor: data 02.12.2020, la
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sediul instituţiei. Proba scrisă: data
10.12.2020, ora 9:00, 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: telefon 021.420.24.40.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiilor contractuale de
execuţie vacante din subunităţile de mai
jos, după cum urmează: a)Casa familială
Lunga: -1 educator, nivel studii medii/
postliceale, fără condiţii de vechime în
specialitatea studiilor. b)Casa familial
Tinoasa: -1 educator, nivel studii medii/
postliceale, fără condiţii de vechime în
specialitatea studiilor. c)Casa familială
Mereni: -1 educator, nivel studii superioare, fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor. Concursul va avea loc în
data de 10.12.2020, ora 09:00 -proba scrisă
şi în data de 15.12.2020, ora 09:00 -interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna. Dosarul de înscriere la concurs
se poate depune la Secretariatul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, în perioada 17.11.2020
-02.12.2020, de luni până joi între orele
08:00-15:00, iar vinerea între orele 08.0013.00. Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna www.protectiasocialacv.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la
secretarul comisiei de concurs, Pánczél
Rozália, nr.de telefon 0267.317.464.
l Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, organizează concurs, în conformitate cu dispozițiile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea
regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant, cu modificările și completările
ulterioare, pentru ocuparea unui post
vacant de asistent medical generalist debutant la sectia II psihiatrie, studii superioare, fără vechime, pe perioadă
nedeterminată. Concursul constă în
următoarele etape: selectia dosarelor
03.12.2020, ora 16.00 -04.12.2020, ora
16:00; proba scrisă 10.12.2020, ora 09:00 și
interviul 15.12.2020, ora 09:00, la sediul
Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, strada
Spitalului, nr.1, Drăgoești, județul Vâlcea.
Înscrierile se fac la compartimentul
RUNOS al Spitalului de psihiatrie Drăgoești, județul Vâlcea până în data de
03.12.2020, ora 15:00, inclusiv, persoană de
contact Barbu Mariana, telefon
0350/802.491.
l Anunţ privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare pe durată
nedeterminată a 20 posturi de personal
civil contractual vacante. I. În baza prevederilor art.27 alin. (3*) din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
Covid-19, cu modificările și completările
ulterioare, art.7 alin. (1) și (4) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr.286 din 31.03.2011, cu modificările
şi completările ulterioare și avizul Direcției
generale management resurse umane
comunicat prin edoc nr. R/(s) 3907 din
05.11.2020, Unitatea Militară 02574 Bucureşti organizează concurs/examen pentru
încadrarea pe durată nedeterminată a unui
post de personal civil contractual vacant cu
atribuţii de conducere și 19 posturi de
personal civil contractual vacante cu atribuţii de execuție, astfel: A) la Serviciul
inspecții, încercări și elaborare specificații
tehnice pentru materiale logistice: -1 post
de „Șef formație muncitori gr. I / M”, cu
atribuții de conducere, vacant în Formația
de croitorie nr.1 a Unității de modele și
confecţii militare, prevăzut cu studii liceale

și diplomă de bacalaureat în domeniul
industrie textilă și pielărie sau curs de
perfecționare/specializare în domeniul
confecții textile, cu o vechime în muncă și
în specialitatea studiilor de minim 2 ani,
perioadă dovedită cu documente justificative; -2 posturi de „Muncitor calificat I
(croitor) / M; G”, cu atribuții de execuție,
vacante în Formația de croitorie nr.1 a
Unității de modele și confecţii militare,
prevăzute cu studii generale (minim 8
clase) sau profesionale ori liceale cu
diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de croitor sau confecționer îmbrăcăminte, cu o vechime în muncă
și în meseria de croitor sau confecționer
îmbrăcăminte de minim 9 ani, perioadă
dovedită cu documente justificative; -1 post
de „Muncitor calificat I (croitor) /M; G”, cu
atribuții de execuție, vacant în Formația de
croitorie nr.2 a Unității de modele și
confecţii militare, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori
liceale cu diplomă de bacalaureat și calificare profesională în meseria de croitor sau
confecționer îmbrăcăminte, cu o vechime
în muncă și în meseria de croitor sau
confecționer îmbrăcăminte de minim 9 ani,
perioadă dovedită cu documente justificative; -1 post de „Muncitor calificat I
(croitor) /M; G”, cu atribuții de execuție,
vacant în Formația de croitorie -lenjerie a
Unității de modele și confecţii militare,
prevăzut cu studii generale (minim 8 clase)
sau profesionale ori liceale cu diplomă de
bacalaureat și calificare profesională în
meseria de croitor sau confecționer îmbrăcăminte, cu o vechime în muncă și în
meseria de croitor sau confecționer îmbrăcăminte de minim 9 ani, perioadă dovedită
cu documente justificative; -1 post de
„Muncitor calificat I (croitor) /M; G”, cu
atribuții de execuție, vacant în Formația de
croitorie nr.2 a Atelierului de croitorie
militară, prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) sau profesionale ori liceale
cu diplomă de bacalaureat și calificare
profesională în meseria de croitor sau
confecționer îmbrăcăminte, cu o vechime
în muncă și în meseria de croitor sau
confecționer îmbrăcăminte de minim 9 ani,
perioadă dovedită cu documente justificative. B) la Complexul militar de instruire,
reprezentare și tranzit “Munte”: -1 post de
„Muncitor calificat IV (ospătar) /M; G”, cu
atribuții de execuție, vacant în microstructura personal de deservire la popota Căminului militar “Sinaia”, prevăzut cu studii
generale (minim 8 clase) sau profesionale
ori liceale cu diplomă de bacalaureat și
calificare profesională în meseria de
ospătar sau chelner. Nu se stabilesc condiții
de vechime în muncă și/sau specialitatea
studiilor; -1 post de „Muncitor calificat IV
(zugrav /vopsitor) /M; G”, cu atribuții de
execuție, vacant în microstructura personal
administrativ a Căminului militar
“Sinaia”, prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) sau profesionale ori liceale
cu diplomă de bacalaureat și calificare
profesională în meseria de zugrav și /sau
vopsitor. Nu se stabilesc condiții de
vechime în muncă și/sau specialitatea
studiilor; -1 post de „Îngrijitor /M; G”, cu
atribuții de execuție, vacant în microstructura personal administrativ a Căminului
militar “Intim”, prevăzut cu studii generale (minim 8 clase) sau profesionale ori
liceale cu diplomă de bacalaureat și o
vechime în muncă de minim 6 luni, perioadă dovedită cu documente justificative.
C) la Centrul de cazare –tranzit și reprezentare al Ministerului Apărării Naționale:
-1 post de „Muncitor calificat III (bucătar)
/M; G”, cu atribuții de execuție, vacant în
microstructura bucătărie a Complexului
militar de reprezentare al Ministerului
Apărării Naționale, prevăzut cu studii
generale (minim 8 clase) sau profesionale
ori liceale cu diplomă de bacalaureat și
calificare profesională în meseria de
bucătar, cu o vechime în muncă și în
meseria de bucătar de minim 3 ani, perioadă dovedită cu documente justificative; 1
post de „Muncitor necalificat I /M; G”, cu
atribuții de execuție, vacant în microstructura bucătărie a Complexului militar de
reprezentare al Ministerului Apărării
Naționale, prevăzut cu studii generale
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(minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de
bacalaureat și o vechime în muncă de
minim 3 ani, perioadă dovedită cu documente justificative; -1 post de „Funcționar
debutant /M”, cu atribuții de execuție,
vacant în microstructura recepție a
Centrului de cazare – tranzit și reprezentare al Ministerului Apărării Naționale,
prevăzut cu studii liceale și diplomă de
bacalaureat în domeniul economic sau
servicii turism, ori atestat de competenţă
sau calificare în domeniul turism sau
recepţioner hotel. Nu se stabilesc condiții
de vechime în muncă și/sau specialitatea
studiilor; -2 posturi de „Îngrijitor /M; G”,
cu atribuții de execuție, vacante în Grupa 1
administrativă și deservire (Complexul
militar de reprezentare al M.Ap.N.) a
Formației administrativă și de deservire,
prevăzute cu studii generale (minim 8
clase) sau profesionale ori liceale cu
diplomă de bacalaureat și o vechime în
muncă de minim 6 luni, perioadă dovedită
cu documente justificative; -1 post de
„Administrator II /M”, cu atribuții de
execuție, vacant în microstructura personal
administrativ a Căminului militar
„Olănesti”, prevăzut cu studii liceale cu
diplomă de bacalaureat și certificat de
atestare sau specializare/perfecționare în
utilizarea calculatorului și o vechime în
muncă în domeniul administrativ de
minim 3 ani, perioadă dovedită cu documente justificative. D) la Centrul întreținere, reparații și exploatare cazărmi: -2
posturi de „Muncitor calificat I (electrician) /M; G”, cu atribuții de execuție,
vacante în Grupa întreținere și reparații
instalații electrice și ascensoare din Formațiunea întreținere, reparații și exploatare,
prevăzut cu studii generale (minim 8 clase)
sau profesionale ori liceale cu diplomă de
bacalaureat și calificare profesională în
meseria de electrician, cu o vechime în
muncă și în meseria de electrician de
minim 9 ani, perioadă dovedită cu documente justificative; -1 post de „Muncitor
calificat II (electrician) /M; G”, cu atribuții
de execuție, vacant în Grupa întreținere
reparații și exploatare instalații sanitare,
ventilații, puncte termice, grupuri electrice
și climatizare din Formațiunea întreținere,
reparații și exploatare, prevăzut cu studii
generale (minim 8 clase) sau profesionale
ori liceale cu diplomă de bacalaureat și
calificare profesională în meseria de electrician, cu o vechime în muncă și în meseria
de electrician de minim 6 ani, perioadă
dovedită cu documente justificative. E) la
Secția întreținere, reparații și exploatare
cazărmi: -1 post de „Muncitor calificat II
(dulgher) /M; G, cu atribuții de execuție,
vacant în Grupa reparații și confecții
tâmplărie-dulgherie a Formației reparații
și confecții, prevăzut cu studii generale
(minim 8 clase) sau profesionale ori liceale
cu diplomă de bacalaureat și calificare
profesională în meseria de dulgher, cu o
vechime în muncă și în meseria de dulgher
de minim 6 ani, perioadă dovedită cu documente justificative; -1 post de „Muncitor
calificat I (lăcătuș mecanic) /M; G”, cu
atribuții de execuție, vacant în Grupa întreținere și reparații construcții și instalații,
prevăzut cu studii generale (minim 8 clase)
sau profesionale ori liceale cu diplomă de
bacalaureat și calificare profesională în
meseria de lăcătuș mecanic, cu o vechime
în muncă și în meseria de lăcătuș mecanic
de minim 9 ani, perioadă dovedită cu documente justificative; II. Data - limită până la
care se pot depune dosarele de concurs
este: 03.12.2020 ora 14.00. III. Dosarele de
concurs se depun la sediul Unităţii Militare
02574 Bucureşti din B-dul. Drumul
Taberei, nr. 7B, sector 6. IV.Tipul probelor
de concurs/examen, data şi ora desfăşurării
acestora: -pentru toate posturile de „șef
formație muncitori”, „muncitor calificat”,
„îngrijitor” și „muncitor necalificat” candidații vor susține: proba practică și interviul.
-pentru posturile de „administrator” și
„funcționar” candidații vor susține: proba
scrisă și interviul. -proba scrisă și proba
practică, în data de: 10.12.2020, ora 11.00.
-interviul în data de: 16.12.2020, ora 11:00.
V.Probele de concurs/examen se desfăşoară, astfel: -la sediul din B-dul Drumul
Taberei, nr. 7B, București, sector 6 pentru

posturile din cadrul Secției întreținere,
reparații și exploatare cazărmi; -la sediul
din Aleea Haiducului, nr. 5-7, Bucureşti,
sector 6 pentru posturile din cadrul
Centrului de cazare – tranzit și reprezentare al Ministerului Apărării Naționale și
Complexului militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Munte”; -la sediul din B-dul
Iuliu Maniu, nr. 7-9, București, sector 6
pentru posturile din cadrul Serviciului
inspecții, încercări și elaborare specificații
tehnice pentru materiale logistice; -la sediul
din str. Izvor, nr. 110, Bucureşti, sector 5
pentru posturile din cadrul Centrului întreținere, reparații și exploatare cazărmi. VI.
Secretariatul comisiilor de concurs/examen
poate fi contactat la telefon 021.315.54.85
interior 2217 sau 2244. VII. Prezentarea la
post în data de 05.01.2021. VIII. Detalii
privind condiţiile generale şi specifice
pentru ocuparea posturilor, bibliografia şi
tematica de concurs se pot obţine la sediul
Unităţii Militare 02574 Bucureşti din B-dul
Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, pe
portalul posturi.gov.ro, pe pagina de
internet „www.logmil.ro” sau la secretariatul comisiilor de concurs.
l Comuna Cristești, județul Mureș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în regim contractual
pe perioadă nedeterminată: -șef serviciu,
din cadrul Serviciului voluntar pentru
situații de urgență, mediu; -referent, grad
profesional IA, din cadrul Compartimentului Cultură; -șofer, grad profesional I;
-muncitor necalificat, grad profesional II,
din cadrul Serviciului administrativ, întreţinere, transport public rutier, administrarea domeniului public. Concursul se va
desfăşura la sediul Primăriei Comunei
Cristești, din localitatea Cristeşti, str.Principală, nr.678, judeţul Mureş și constă în
etape succesive: 1.pentru postul de -șef
serviciu: -selecția dosarelor; -proba de
evaluare a aptitudinilor fizice, care va avea
loc în data de 10.12.2020, ora 08:30; -proba
scrisă, care va avea loc în data de
11.12.2020, ora 08.30; -interviul (data şi
ora susţinerii se vor comunica odată cu
rezultatele la proba scrisă). 2.pentru postul
referent, grad profesional IA: -selecția
dosarelor; -proba scrisă, care va avea loc în
data de 10.12.2020, ora 09:00; -interviul
(data şi ora susţinerii se vor comunica
odată cu rezultatele la proba scrisă). 3.
pentru postul de șofer, grad profesional I:
-selecția dosarelor; -proba scrisă, care va
avea loc în data de 10.12.2020, ora 09:00;
-interviul (data şi ora susţinerii se vor
comunica odată cu rezultatele la proba
scrisă). 4.pentru postul de muncitor necalificat, grad profesional II: -selecția dosarelor; -proba practică, care va avea loc în
data de 10.12.2020, ora 09.30; -interviul
(data şi ora susţinerii se vor comunica
odată cu rezultatele la proba practică).
Pentru a participa la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare și
următoarele condiţii specifice: 1.pentru
postul de -șef serviciu: -studii medii;
-perfecționare/specializare -șef SVSU și
cadru tehnic PSI; -permis de conducere
-categoria B, C; -vechime în muncă: minim
5 ani; -aviz psihologic; -persoana admisă la
concurs va prezenta avizul inspectoratului
teritorial competent (ISU Mureș) înainte
de angajare; 2.pentru postul referent, grad
profesional IA: -studii medii; -vechime în
muncă: minim 5 ani; -cunoștințe operare
calculator; -cunoașterea unei limbi străine
de circulație internațională la nivel de
conversație; 3.pentru postul de șofer, grad
profesional I: -studii medii; -vechime în
muncă: minim 5 ani; -nu are antecedente
penale; -nu are antecedente rutiere grave;
-posedă permis de conducere categoriile
„B”, „C” ,„CE” și „D”; -este apt din punct
de vedere psihologic pentru postul de șofer.
4.pentru postul de muncitor necalificat,
grad profesional II: -studii generale;
-vechime în muncă: minim 5 ani. Dosarele
de înscriere la concurs pot fi depuse în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la secretarul

comisiei de concurs, la sediul instituţiei.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din Regulamentul-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011 (actualizată). În termen de
maximum două zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs va selecta dosarele pe baza îndeplinirii condițiilor de
participare. Relaţii suplimentare privind
bibliografia și conţinutul dosarului de
înscriere se pot obţine la Primaria
Comunei Cristești, secretarul comisiei de
concurs, Toncean Teodor Călin, telefon
0265/326.112, interior 13, și pe site-ul
comunei www.cristestimures.ro.

CITAŢII
l Se citează în calitate de pârâți
numiții Rus George-Ioan și Rus Marioara-Sanda la Judecătoria Bistrița în dosar
nr.7323/190/2019, cu termen de judecată la
21.01.2020, sala nr.1, orele 11:00.
l Noli Stefano, domiciliat în Genova,
Italia, cu Arquata Scrivia Via Roma,
nr.17/1, Italia, este citat în România, la
Tribunalul Iași, pe data de 02 decembrie
2020, ora 09:00, în calitate de pârât în
dosar nr.662/99/2020, având ca obiect
excludere asociat, în proces cu reclamanta
SC GA-ST EUROSPED SRL, prin administrator Miron Xenofonte Gabriel.
l Se citează la sediul Biroului Individual
Notarial Ene Frosina, din municipiul
Tulcea, str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28,
judeţul Tulcea, la data de 27.11.2020, ora
10.30, numita Bahor Alina cu domiciliul
necunoscut, în vederea dezbaterii succesiunii suplimentare a defunctei Bahor
Catrina, decedată la data de 20.01.1998, cu
ultimul domiciliu în comuna Murighiol,
judeţul Tulcea.
l Crisan Ana a lui David, cu domiciliul
necunoscut, este citată pe data de
18.01.2021 la Judecătoria Turda, în dos.
3426/328/2020, în calitate de pârâtă.
l Laczko Szimion, Kopil Florika măr.
Hada, Retesan Vaszim, Meszaros Lina,
Inokan Gabor (Inokan Gavrila), laczko
Simon, Lascau Maria, Lascau Simion,
Retesan Ana, toți cu domiciliul necunoscut, sunt citați pe data de 19.01.2021, la
Judecătoria Turda, în dos. 4259/328/2017*,
în calitate de pârâți.
l Se citeaza parata Șofroni Ana cu domiciliul necunoscut in contradictoriu cu
reclamantii Runcan Octavian și Runcan
Maria in dos. nr. 2946/265/2019 al Judecatoriei Nasaud cu termen de judecata in
09.02.2021.

SOMAŢII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr.
2135/246/2020. Petenta Petruț Mariana
solicită înscrierea dreptului de proprietate
pe titlu de uzucapiune asupra imobilului
identificat în c.f.303010 Cermei (provenit
din c.f.238 Cermei) A1 nr.top.513 intravilan în supr. de 2.877 mp. imobil asupra
căruia figurează ca proprietari întabulați
sub B.1 Vesa Ioan care a decedat în
12.02.1975, sub B.2 Vesa Maria decedată în
28.09.2000, sub B.3 Vesa Ana decedată în
01.02.1992, sub B.4 și 6 Vesa Nicolae
decedat în 16.03.1996 și sub B.5 Vesa
Avram, decedat. Petenta susţine că foloseşte acest imobil de peste 40 de ani de la
moartea proprietarilor în mod continuu,paşnic,public şi sub nume de proprietar.
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună
de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu
deoarece în caz contrar, în termen de 30 de
zile de la ultima publicaţie ,se va proceda
la rezolvarea cererii.
l Prezenta somatie este emisa in temeiul
art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938
astfel s-a dispus prin rezolutia judecatorului din data de 09.11.2020, cu privire la
cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei
Ineu in data de 20.10.2020 in dosar nr.

ANUNȚURI
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2006/246/2020 formulata de petenta
Damacus Elena cu domuciliul in com.
Tarnova, sat Agrisu Mare, nr. 551, jud.
Arad, avand ca obiect uzurpaciune, cu
termen de judecata la data de 16 decembrie 2020. Petenta sustine ca a folosit
imobilul inscris in CF nr. 314941 Tarnova
provenit din conversia de pe hartie a CF
1485 Agrisu Mare cu nr. top. 244-245/b.1,
compus din casa si teren in suprafata de
1202 mp., imobil asupra caruia figureaza
inscris ca proprietar tabular Sutului Silvia,
nascuta Tihu sub B1, decedata la data de
17.12.1998 si imobilul inscris in CF nr.
314942 Tarnova provenit din conversia de
pe hartie a CF 1849 Agrisu Mare cu nr.
top. 244-245/a, compus din teren in suprafata de 957 mp, imobil asupra caruia
figureaza inscris ca proprietar tabular Sirb
Ana, nascuta Sabau sub B1, decedata la
data de 06.12.1964. Petenta a solicitat sa se
dispuna inscrierea dreptului de proprietate, in cartea funciara, asupra imobilelor
mentionate. De asemenea sustine ca foloseste imobilele, in mod pasnic, public,
continuu si sub nume de proprietar fara ca
alte persoane sa faca acte de deposedare
sau tulburare, peste 30 de ani de la data
intrarii in posesie asupra terenului.

PRESTĂRI SERVICII
l Acoperișuri Lindab, orice mici reparații,
zugrăveli, jgeaburi, dulgherie.
Tel.0757.790.001.

DIVERSE
l SC N.P.K.SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire hală pesticide și
seminţe” propus a fi amplasat în comuna
Perieți, satul Păltinișu, jud.Ialomița. Informaţiile privind proiectul propus, pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia,
str.M.Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi,
08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00
și la sediul SC N.P.K.SRL, în zilele de
luni-joi, între orele 08:00-16:00, vineri între
orele 08:00-14:00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ialomița.
l SC Stericycle Romania SRL cu sediul în
Jud.Ilfov, Comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului, Nr.5, Tel. 021/457.09.75, doreşte să
obţină autorizaţie de mediu pentru
punctul de lucru din Jud.Arad, Municipiul Arad, Zona CET FN Arad, hală
metalică, tel. 021/457.09.75, unde se desfăşoară activităţile: Cod CAEN 3821
-Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; Cod CAEN 3822 -Tratarea și
eliminarea deșeurilor periculoase; Cod
CAEN 3811 -Colectarea deșeurilor nepericuloase; Cod CAEN 3812 -Colectarea
deșeurilor periculoase; Cod CAEN 4941
-Transporturi rutiere de mărfuri, în scopul
de prestări servicii, având ca principale
faze ale procesului tehnologic următoarele: colectare, transport, depozitare,
sterilizare, transfer deșeuri periculoase și
nepericuloase. Măsurile de protecţie a
factorilor de mediu: Apă: platforme betonate, rigole, bazine vidanjabile. Aer: tubulatură metalică cu înalțime de 6m, pentru
ventilarea instalației de sterilizare, filtre
HEPA. Sol: suprafețe betonate, rigole.
Gestiunea deşeurilor: ambalaje omologate
ADR, controlul spațiilor de depozitare.
Observaţiile publicului formulate în scris/
informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului se depun/pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN, tel.
0257/280.331; 0257/280.996, în timp de
zece zile lucrătoare după data publicării
prezentului anunţ.
l Engie Romania SA titular al proiectului
„Reabilitare rețea distribuție gaze naturale
cu conducte și instalații de racordare MP
din PE100 SDR11, pe str.Rocada Nord,
Industriilor, Izvorul Rece, Severinului,
Mihai Eminescu, D.E.70, 1 Simnic si
Tudor Arghezi, Mun.Craiova, jud.Dolj”
anunţă publicul interesat asupra luării

deciziei etapei de încadrare de către
Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare rețea distribuție gaze naturale cu
conducte și instalații de racordare MP din
PE100 SDR11, pe str.Rocada Nord,
Industriilor, Izvorul Rece, Severinului,
Mihai Eminescu, D.E.70, 1 Simnic și
Tudor Arghezi, Mun.Craiova, jud.Dolj”,
propus a fi amplasat în Mun.Craiova ,
Com.Ișalnița și Com.Simnicu de Sus, jud.
Dolj. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str.
Petru Rareș, nr.1 , jud.Dolj, în zilele de
luni până joi, între orele 08:00-16:30 și
vineri între orele 08:00-14:00, precum și la
următoarea adresă de internet http://
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului pe pagina
de internet a Agenției pentru Protecția
Mediului Dolj.
l Sun Energy Europe SRL, titular al
proiectului: Construire Parc Fotovoltaic
CEF1 2,9 Mwp, Localitatea Negru Vodă,
Judeţul Constanţa, propus a fi amplasat
în oraş Negru Vodă, intravilan, parcela
A57/44+ A57/45+ A57/46+ A57/47+
A57/48+ A57/49+ A57/50+ A57/51+
A57/52-lot 1, judeţul Constanţa, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Apm
Constanţa: nu este necesară efectuarea
evaluării impactului asupra mediului, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Constanţa, din
municipiul Constanţa, str.Unirii, nr.23,
jud.Constanţa, zilnic, între orele 09:0013:00, precum şi la următoarea adresă de
internet: http://apmct.anpm.ro. 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 autorităţii competente pentru protecţia
mediului.
l Țiriac Auto SRL, cu sediul în Bdul.
Expoziției, nr.2, Clădirea C9, sector 1,
București, înregistrată la ONRC- ORCTB
cu CUI nr.11331727 informează pe cei
interesați că s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizației de mediu pentru
activitatea service auto mecanică-electrică,
cu spălătorie auto, cod CAEN 4520, desfășurată în București, Șos.București-Ploiești,
nr.107A, sector 1. Informațiile se pot solicita la sediul Agenției Pentru Protecția
Mediului București din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii- în
spatele benzinăriei Lukoil), între orele
9:00-12:00, de luni până vineri. Propuneri
sau contestații se pot depune la sediul
APM București în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului anunț.
l Sun Energy Europe SRL, titular al
proiectului: Construire Parc Fotovoltaic
CEF1 2,9 Mwp, Localitatea Negru Vodă,
Judeţul Constanţa, propus a fi amplasat
în oraş Negru Vodă, intravilan, parcela
A315/7/1+ A315/7/2+ A315/7/3, judeţul
Constanţa, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Constanţa: nu este necesară
efectuarea evaluării impactului asupra
mediului, în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Constanţa, din municipiul Constanţa, str.
Unirii, nr.23, jud.Constanţa, zilnic, între
orele 09.00-13.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.
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 autorităţii competente pentru protecţia
mediului.

l Bucur SA informează investitorii că
Raportul trimestrial la 30.09.2020,
întocmit în conformitate cu prevederile
Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului
ASF nr.5/2018, este disponibil și poate fi
vizualizat de persoanele interesate, începând cu data de 12.11.2020, prin Autoritatea de Supraveghere Financiară,
website-ul http://www.bvb.ro la simbolul
BUCV, cât și pe website-ul http://
bucurcom.ro, secțiunea „AcționariatDocumente. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul societăţii,
tel.021.323.67.30; fax: 021.323.67.36;
e-mail: office@bucurcom.ro

data de 23.11.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul primăriei Vela, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului
și a publicității 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 Agenției
Naționale 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 Această informare este efectuată de:
S.N.G.N.Romgaz S.A. sucursala Tg
Mureș, din mun.Tg Mureș, jud.Mureș, Str.
Salcâmilor, Nr.23, telefon 0374/402.800, ce
intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Olt aviz de gospodărire a apelor, pentru realizarea lucrărilor
instalație tehnologică de suprafață sonda
101 Grădiștea, amplasate în Comuna
Sinești, județul Vâlcea. Această investiţie
este nouă. Ca rezultat al procesului de
producţie nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc sa
transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la
S.N.G.N.Romgaz SA sucursala Tg Mureș,
mun.Tg Mureș, Jud.Mureș, Str.Salcâmilor,
Nr.23, telefon 0374/402.832, după data de
23.11.2020.

l Convocare: În conformitate cu prevederile articolului 117 din Legea societăților
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, având în vedere
prevederile din Actul Constitutiv al
INDUSTRIALEXPORT S.A., societate pe
acţiuni de naţionalitate română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/252/1991, Cod Unic de Înregistrare
1554446, cu sediul social în Bucureşti,
sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7,
camera C3, (denumită în continuare
„Industrialexport” sau „Societatea”),
Consiliul de Administraţie al Societăţii
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Industrialexport S.A.
pentru ziua de 18.12.2020 ora 10:00,
adunarea urmând a se desfășura la următoarea adresa: Bucureşti, Sectorul 4, Str.
Candiano Popescu nr.1, parter, camera 12,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei
de 01.12.2020 stabilită ca dată de referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor este următoarea: 1.Aprobarea dobândirii propriilor
acţiuni de către Societate, respectiv a unui
număr de 312.195 acţiuni aparţinând
acţionarului S.O.V. Invest, conform
Adresei nr.732/19.06.2020, Adresei nr.
772/27.03.2020, respectiv Adresei
nr.820/04.11.2020 transmise de FINECO
Insolvency SPRL, lichidator judiciar al
S.O.V. Invest şi a Raportului de evaluare
din data de 15.09.2020, precum şi aprobarea condiţiilor respectivei dobândiri; 2.
Aprobarea modificării Art.5 din Actul
constitutiv al Societăţii, având în vedere
Raportul Consiliului de Administraţie al
INDUSTRIALEXPORT S.A. din data de
10.09.2020 si Extrasul din Registrul
Acţionarilor Societăţii din data de
10.09.2020, astfel cum au fost acestea
înregistrate la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti, Art.5 urmând
a avea următorul conţinut: “Art. 5 Capitalul social și acțiunile. Capitalul social al
societății este de 30.018.396 RON vărsat
integral; capitalul social este împărțit în
2.501.533 acțiuni nominative emise de
societate în formă dematerializată, fiecare
acțiune având o valoare nominală de 12
RON, evidența lor ținându-se prin înregistrare în registrul acționarilor. Cota de
participare la beneficii și pierderi acționari: Nazeran Enterprises Limited:
57,63%; Lista Acţionari Juridici: 32,00%;
Lista Acţionari Fizici: 10,37%.” 3.Aprobarea eliminării din Actul constitutiv al
Societăţii a art.17 paragraful în care se
enumera membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii şi datele acestora de
identificare. 4.Aprobarea desfiinţării
următoarelor puncte de lucru aparţinând
Societăţii, cu radierea acestora de la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti: i) Punct de lucru: Adresă:
Bucureşti Sectorul 3, B-dul Unirii, nr.55,
tronson II Parţial -Parter Parţial, Bloc
E4a; ii) Punct de lucru- Direcţia de Detergenţi, pe Platforma Industrială Policolor
Adresă: Bucureşti Sectorul 3, Str. Victor
Brauner, Nr.88; iii) Punct de lucruDirecţia Industrial Montaj Internaţional,nr.78B, 80-82, 84-86, Platforma
Policolor, Adresă: Bucureşti Sectorul 3, Str.
Victor Brauner. 5.Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl.
Niculai Bezerghianu pentru a semna
Actul constitutiv actualizat al Societății,
precum si pentru a efectua şi a finaliza
operatiunea de dobândire a propriilor
acţiuni ale Societăţii, conform celor apro-

l Smart Apart S.R.L. cu sediul in Str.
Darmanesti, nr.1, constructia C1, sect.1,
Bucuresti, anunta publicul interesat
asupra parcurgerii Etapei pregatitoareIntentia de elaborare a documentatiei
“Plan Urbanistic Zonal Construire Imobil
Locuinte Colective Cu Regim De Inaltime
S+P+4e+5e Retras” -Șoseaua Gheorghe
Ionescu Sisesti, Nr.34A si Str.Darmanesti,
Nr.1, sect.1, Bucuresti. Observatiile si
propunerile pot fi transmise in termen de
15 zile prin posta la Primaria Municipiului
Bucuresti la adresa Bd.Regina Elisabeta
nr.47, Sect.5, Bucuresti sau postand un
comentariu pe pagina web a PMB-www.
pmb.ro, la sectiunea Servicii- UrbanismConsultarea publicului -Anunt Intentie“Plan Urbanistic Zonal Construire Imobil
Locuinte Colective Cu Regim De Inaltime
S+P+4E+5E RETRAS” -Șoseaua
Gheorghe Ionescu Sisesti, Nr.34A si Str.
Darmanesti, Nr.1, sect.1, Bucuresti.
l În conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu modificările și
completările ulterioare, Kronospan Sebeș
SA, cu sediul social: în localitatea Municipiul Sebeș, strada Mihail Kogălniceanu,
nr.59, Județul Alba, punct de lucru în
strada Rudeni, Tarlaua 41, Parcela 181/28,
181/29, 181/30, Oraș Chitila, jud.Ilfov,
0729.038.777, intenționează să solicite de
la Administrația Națională Apele Române
Administrația Bazinală de apă Argeș
-Vedea Sistemul de Gospodărire a Apelor
Ilfov-București, aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea lucrărilor
„Construire platformă betonată tehnologică, amenajare parcare, amplasare
containere și cabină poartă, împrejmuire
și utilități”amplasate în strada Rudeni,
Tarlaua 41, Parcela 181/28, 181/29, 181/30,
Oraș Chitila, jud.Ilfov. Această investiție
este nouă. Persoanele care doresc să obțină
informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor,
pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menționată. Persoanele care doresc să
transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la tel
0729.038.777 -Cibu Nicolae, după data de
11.11.2020.
l Unitatea administrativ-teritorială Vela,
din județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.5, 12, începând cu
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bate de Adunarea Generală a Acţionarilor
și a dnei. Timari Daiana- Sanda, consilier
juridic al Societății, legitimată cu CI seria
IF număr 680827 emisă de S.P.C.L.E.P.
Popești-Leordeni la data de 11.09.2019,
pentru a realiza toate demersurile necesare în vederea efectuării mențiunilor/
înregistrărilor corespunzătoare la Registrul Comerțului București în legătură cu
cele aprobate de Adunarea Generală a
Acționarilor Societății, semnăturile împuternicitilor, în executarea mandatelor
incredintate, fiind opozabile Societății. ***
Completarea ordinii de zi: În cel mult 15
zile de la publicarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, unul sau mai mulţi acţionari ai Societăţii reprezentând, individual
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul
social al acesteia, pot înainta Consiliului
de Administraţie al Societăţii cereri
privind introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Participarea la
ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Acţionarii care
posedă acţiuni la purtător au drept de vot
numai dacă şi-au depus acţiunile la sediul
Societăţii cu cel putin 5 zile înainte de
Adunări. La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pot participa şi pot
vota, direct sau prin reprezentare, în baza
unei procuri speciale toţi acţionarii înscrişi
în Registrul Acţionarilor Societăţii la data
de 01.12.2020 stabilită ca dată de referinţă. Toţi acţionarii reprezentaţi în baza
unei procuri speciale se vor asigura că
aceste procuri vor fi depuse în original la
sediul social al Societăţii cu cel mult 48 de
ore înainte de data ședințelor, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot
în Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor. Procurile vor rămâne valabile
pentru a doua adunare, în cazul în care
prima adunare este amânată din cauza
neîndeplinirii cerinţelor legale. În cazul în
care nu se vor îndeplini condiţiile legale
privind ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, aceasta se reprogramează pentru data de 21.12.2020 la
aceeași oră, în acelaşi loc și cu aceeași
ordine de zi; data de referință stabilită
pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să participe şi să voteze în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, rămâne neschimbată. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Niculai
Bezerghianu.
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de
piață şi ale Actului Constitutiv al
ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de
inregistrare RO 1576401, număr de ordine
in Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de
17.12.2020 ora 13.00, la sediul societăţii
din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 10.12.2020, având următoarea
ordine de zi: 1. Stabilirea bugetului de
venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020
al S. ROMAERO S.A. 2. Alegerea a patru
administratori provizorii ai societăţii
Romaero S.A., ca urmare a expirării, la
data de 07.01.2021, a mandatelor de administratori provizorii ale domnului
Viorel-Dan Dobra, domnului Teodor
Iulian Gheorghe, domnului Gheorghe
Adrian Miuțescu şi doamnei Doina Variu;
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleşi la pct.2; 4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului
Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri în A.G.A. pentru semnarea
contractelor de mandat/actelor adiționale
la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății. 5. Aprobarea
ex-date de 07.01.2021 şi a datei de
08.01.2021 ca dată de înregistrare; 6.
Aprobarea împuternicirii Directorului
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General al societății ROMAERO S.A.
pentru a semna documentele necesare
privind înregistrarea și publicarea hotărârii
A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului,
persoana împuternicită putând delega unei
alte persoane, salariată a societății,
mandatul său cu privire la îndeplinirea
formalităţilor menţionate mai sus. La
sedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
societăţii la data de 10.12.2020, stabilită ca
dată de referinţă. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.O.A.
sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A.,
la Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 16.11.2020, precum şi pe website-ul
societăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.
com Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social au dreptul: de a
introduce până la data de 02.12.2020
puncte pe ordinea de zi a adunării generale
ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală ordinară a
acţionarilor; de a prezenta până la data de
02.12.2020 proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale
ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute
anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele, localitatea
de domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator provizoriu se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi
completată la propunerea acestora, la
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de 16.11.2020.
Propunerile de candidaţi pentru funcţia de
administrator provizoriu se pot depune la
registratura societăţii până la data de
02.12.2020 sau pot fi transmise prin email
cu semnatura electronica extinsa incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronică până la data de
02.12.2020 la adresa office@romaero.com,
menţionând la subiect: „Pentru Adunarea
Generală Ordinară A Acţionarilor Din
17/18.12.2020.” Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot
exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în
limba română, cat şi în limba engleză, se
pun la dispoziţia acţionarilor la sediul
societăţii precum şi pe pagina de Internet a
societăţii www.romaero.com, începând cu
data de 16.11.2020. Formularul de vot prin
corespondență, completat de către acţionar
şi însoțit de o copie a actului de identitate a
acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare eliberat de ORC
împreună cu copia actului care dovedeşte
calitatea de reprezentant legal al acestora,
în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu cel
puţin o oră înainte de adunare
(17/18.12.2020 ora 12.00) cu menţiunea
scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “Vot
Prin Corespondenţă Pentru Adunarea
Generală Ordinară A Acţionarilor Din
17/18.12.2020”. Buletinele de vot prin
corespondenţă care nu sunt primite în
forma şi în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi luate în calcul pentru
determinarea cvorumului de prezenţă şi vot
precum şi la numărătoarea voturilor în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92
alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza
unei Împuterniciri speciale (Procuri
speciale), înscris sub semnatură privată,
pusă la dispoziţie de către Consiliul de
Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale)
atât în limba română, cât şi în limba

Luni / 16 noiembrie 2020

engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor
atât la sediul societăţii cât şi pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com şi
pot fi consultate începând cu data de
16.11.2020. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel puţin
o oră înainte de adunare (17/18.12.2020 ora
12.00). În cazul în care Împuternicirea
specială (Procura specială) se expediază
prin poştă trebuie facută pe plic menţiunea
scrisă în clar şi cu majuscule “Pentru
Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor Din 17/18.12.2020”. Procurile speciale
care nu sunt primite în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi acceptate de
către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile speciale
pot fi transmise şi prin email cu semnatură
electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de
adunare (17/18.12.2020 ora 12.00), la
adresa office@romaero.com, menţionând la
subiect: “Pentru Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor Din Data De
17/18.12.2020”. Reprezentarea acţionarilor
în cadrul adunării generale de către alte
persoane decât acţionarii se poate face şi în
baza unei Împuterniciri generale (Procuri
generale) valabilă pentru o perioadă care
nu va depăşi 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunării generale a
acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către
acţionar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20
din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 și se depun/expediază la societate cu
cel puţin o oră înainte de adunare
(17/18.12.2020 ora 12.00), în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor
generale (Procurilor generale) sunt reţinute
de societate, făcându-se menţiune despre
acestea în procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în
adunarea generală a acţionarilor, pe baza
unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o
situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din
Legea nr. 24/2017, cu modificările şi
completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii
pentru prima convocare, A.G.O.A. se
reprogramează pentru data de 18.12.2020,
în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi
ordine de zi şi dată de referinţă. Informaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.”

LICITAŢII
l Anunţ, privind: închirierea prin licitaţie
publică a unor terenuri/ clădiri disponibile
din domeniul privat al comunei, situate în
intravilanul comunei Scorţaru Nou, jud.
Brăila. Primăria comunei Scorţaru Nou cu
sediul în localitatea Scorţaru Nou, str.
Administraţiei , nr.10, județul Brăila, organizează licitație publică în vederea închirierii suprafeței/ construcţiei după cum
urmează: S1= 2848mp, Cvartal 12, Parcela
226, Sat Gurguieţi, Str. Islazului, Nr.1 Com.
Scorţaru Nou, Jud. Brăila; S2= 1904mp,
Cvartal 6, Parcela 78, sat Gurguieţi, str.
Mărului, nr.1A, com. Scorţaru Nou, jud.
Brăila; S3= 1417mp, Cvartal 10,
Parcela117/2, sat Scorţaru Nou, str. Iasomiei, Nr.1A., com. Scorţaru Nou, jud.
Brăila; S4= 5550mp, Cvartal 7, Parcela
112, 113, 114, sat Gurguieţi, Str. Principală,
Nr.57, com. Scorţaru Nou, jud. Brăila, din
care 399 mp construcţii, Carte funciară
nr.73973 C1. terenuri intravilane/
construcţie, proprietate privată a comunei
Scorţaru Nou situate în intravilanul
comunei Scorţaru Nou, jud. Brăila. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 27
Noiembrie 2020. Data limită de depunere a
ofertelor: 09 Decembrie 2020, ora 09.00.
Data şi locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 09

Decembrie 2020, ora: 10,00, la sediul
Căminului Cultural Scorţaru Nou din
localitatea Scorţaru Nou, str. Administraţiei, nr.1, județul Brăila. Informaţii suplimentare privind documentaţia de atribuire
se pot obține la nr. tel. 0239/697.519 –
persoană de contact Oprea Daniela.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Sico Business SRL desemnat prin
Sentinta Civila nr. 10086 din data de
26.11.2013, pronuntata in Dosar nr.
16005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie publica
cu strigare a bunului imobil aflat in proprietatea SICO BUSINESS SRL constand in
teren si constructie situat in Pantelimon,
Jud.Ilfov, T31, Parcela A286, inscris in CF
3495, Pantelimon, identificat cu nr.
cad.1187/2/2/7/4 in valoare totala de
222.008,16 lei (45.600 Euro). Vanzarea
bunului imobil apartinand societatii falite
se va organiza in data de 27.11.2020 ora
13,00 prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunul imobil nu se va vinde la
termenul de licitatie stabilit se vor organiza
alte 3 (trei) licitatii in datele de 11.12.2020,
28.12.2020 si 08.01.2021 la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii (licitatiile
se organizeaza o data la doua saptamani).
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12:00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile
de inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietul de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3 sau prin virament
bancar. Costul unui caiet de sarcini este de
500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l Debitorul Bemati Cons SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar DINU,
URSE SI ASOCIATII SPRL, scoate la
vanzare: 1.Imobil ”teren„ situat in Oras
Busteni, Str. Pescariei, Nr. 2E, Judet
Prahova, avand suprafata de 4112 mp.
Pretul de pornire al licitatiei este de 80.000
Euro exclusiv TVA. Pretul caietului de
sarcini pentru imobilul aflat in proprietatea
SC Bemati Cons SRL este de 1.000 Lei
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO33 BREL 0002 0006 3407 0100 deschis
la Libra Internet Bank, Sucursala Ploiesti
pana cel tarziu cu 2 zile inainte de sedinta
de licitatie ora 16.00, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Caietului de Sarcini
pentru proprietatea imobiliara, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea
imobiliara, prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 26.11.2020 ora 14:00, iar
daca aceasta nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi
in data de 10.12.2020; 17.12.2020,
07.01.2021; 21.01.2021; 04.02.2021, ora
14:00. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, nr. 4,
Judet Prahova. Pentru relatii sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si
pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Kaproni SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse
Si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Imobil ”teren intravilan„, in suprafata de
3.189mp. situat in Com. Valea Calugareasca, Sat Valea Popi, T 8 -A 270, Judet
Prahova, pret pornire licitatie - 11.958,75
Euro. 2.Imobil ”teren intravilan„ in suprafata de 668mp. situat in Com. Valea Calugareasca, Sat Valea Popi, T 20 - A 714,

Judet Prahova, pret pornire licitatie 2.505,00 Euro. Pretul caietului de sarcini
pentru imobilele ”Terenuri„ aflate in patrimoniul debitoarei Kaproni SRL este de
1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de
pornire al licitatilor pentru imobile ”Terenuri„ aflate in patrimoniul societatii debitoare Kaproni SRL, reprezinta 25% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare pentru fiecare teren
in parte; Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO22
BACX 0000 0017 0906 3000 deschis la
UniCredit Bank SA, Ag. Ploiesti, pana la
orele 14:00 am din preziua stabilita licitaţiei,
a garantiei de 10% din pretul de pornire a
licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi
data a Regulamentului de participare la
licitatie pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru imobilele ”Terenuri„ prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
26.11.2020, ora 10:00, iar daca activele nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de
03.12.2020; 10.12.2020; 17.12.2020;
07.01.2021; 14.01.2021, ora 10:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si
pe site www.dinu-urse.ro
l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Proprietati imobiliare, ”Terenuri„: -”teren extravilan in suprafata de
60.234mp.” situata in Comuna Gura Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele
Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De
1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De
1719/16, avand nr. cadastral 10316, inscris
in Cartea Funciara nr.1409, a Comunei
Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierile nr. 9786/2008, nr. 1415/2009 si
1886/2009 eliberate de OCPI - Prahova,
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire licitatie
- 84.500,00 Euro; -”teren extravilan in
suprafata de 169.959mp. gasiti la masuratoare si din acte 170.166mp.„ si cota indiviza din teren 2911 (drum acces), situata in
Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet
Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv
1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 1644/17, De
1644/12, De 1644/16, De 1644/18, avand nr.
cadastral 10314, inscris in Cartea Funciara
nr. 1408, a Comunei Gura Vitioarei, Judet
Prahova, prin incheierea nr. 9954/2008,
eliberata de OCPI – Prahova, Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii
de Munte. Pret pornire licitatie - 317.500,00
Euro exclusiv TVA; -”teren extravilan in
suprafata de 34.221mp.„ situata in
Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet
Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv1719/26 si
De 1719/29,avand nr. cadastral 10318,
inscris in Cartea Funciara nr.1411, a
Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova,
prin incheierile nr. 9788/2008 si 1414/2009,
eliberata de OCPI - Prahova, Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii
de Munte. Pret pornire licitatie - 61.000,00
Euro exclusiv TVA; Terenurile prezentate
sunt scoase spre vanzare la pachet (nu se
vand separat). 2.Proprietate imobiliara
-”Baza De Productie„ situata in intravilanul Municipiului Ploiesti, Str. Cuptoarelor, nr.4, Judet Prahova, constituita din
constructiile, C1 - Depozit central, C2 Birouri, C4 - Baraca metalica, C6 Magazie - cabină portar, C7 - Birou, C8
- Atelier construcții metalice, C9 - Dormitoare, edificata pe teren in suparafata de
8.840,33 m.p. rezultata din masuratori si
7.914,00mp. din acte, proprietate de stat,
domeniul privat al Municipiului Ploiesti,
dat in folosinta pe durata nedeterminata
conform Deciziei fostului Consiliu Popular
al Judetului Prahova nr.1086 din 19 iulie
1977. Constructiile impreuna cu dreptul de
folosinta al terenului au fost intabulate la
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova - Biroul de Carte Funciara
Ploiesti, fiind inscrise in C.F. nr. 132374 a

localitatii Ploiesti, C.F. vechi 12893, avand
nr. cadastral 7598. Pret pornire licitatie 183.261,00 Euro exclusiv TVA. 3.Proprietatea imobiliara - ”Pensiune” situata in
Comuna Manzalesti, Sat Bustea, Judet
Buzau, constituita din teren in suprafata de
2.404 mp., din care 1.402,00 mp. faneta si
1.000,00 mp. cu destinatia curti constructii
pe care este edificata Constructia C1 cu o
suprafata construita desfasurata de 354,20
mp., intabulate la Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Buzau - Biroul de
Carte FunciaraBuzau, avand nr. cadastral
20035 (nr. castral vechi 4018) inscris in
Cartea Funciara nr. 20035 (C.F. vechi nr.62)
a localitatii Manzalesti. Pret pornire licitatie - 73.901,00 Euro exclusiv TVA. -Pretul
Caietului de sarcini pentru proprietatile
imobiliare „Terenuri„ -2.500,00 Lei exclusiv
TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliara ”Baza De
Productie„ -3.000,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul Caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliara „Pensiune„ -2.000,00 Lei
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru proprietatile imobilare ”Terenuri”, reprezinta 50% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare; -Pretul de pornire al licitatilor
pentru proprietatile imobilare „Baza De
Productie„ si ”Pensiune„ apartinand
Moldocons Grup SRL, reprezinta 50% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare; Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. cod IBAN RO46 UGBI 0000
2820 0687 7RON deschis la Garanti Bank
SA -Suc. Ploiesti pana la orele 14:00 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului
de sarcini pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile imobiliare, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
26.11.2020, ora 10:00, iar daca bunurile nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de
03.12.2020; 10.12.2020; 17.12.2020;
07.01.2021, ora 10:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan.

PIERDERI
l Subscrisa societate Chespa Transilvania
SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str.Gh.Doja,
nr.177, înregistrată la registrul comerțului
din jud.Mureş sub nr.J26/529/2001, cod
fiscal RO 14063688, telefon: 0265.210.316,
reprezentată legal prin director general
Szoverfi-Sideriaș Csanad-Zoltan, declarăm
pierdut Certificatul Constatator emis de
ONRC de pe lângă Tribunalul Mureș, în
baza declarației de propria răspundere
înregistrată sub nr.40194 din 30.09.2008,
pentru sediul social din Târgu Mureş, str.
Gh.Doja, nr.177, județul Mureș, data certificatului constatator: 30.09.2018, emisă la
data de 06.10.2008, eliberată la data de
06.10.2008. Certificatul Constatator amintit
se declară nul.
l Pierdut Certificat constatator Terți- SC
Aqua Montaj, Str.Fântânica, Nr.41, București, J40/21360/1992, RO3206995.
l Pierdut certificat constatator nr.35667/
22.08.2008- punct de lucru al SC Cosmopolitan SRL, J27/256/1999, CUI:12155203. Îl
declar nul.
l Pierdut certificat constatator nr.8343 din
21.04.2011 eliberat de O.N.R.C. Tulcea pe
numele S.C. MICONO SRL cu sediul în
Tulcea, str. Gării nr.42, bl.21, Sc.A, ap.4, C.I.F.
11948332, J36/251/1999. Se declară nul.
l Nademi Stil SRL, cu sediul în Sântana,
str.Ghioceilor, nr.6, jud.Arad, având
J2/892/2010, am pierdut Certificat de înregistrare seria BN, nr.2590569. Îl declarăm
nul.

