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OFERTE SERVICIU
l Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emil Palade” din Târgu
Mureș anunță organizarea concursurilor pentru ocuparea unui post
de Cercetător științific și a 3
posturi de Asistent de cercetare,
vacante, pe perioadă determinată
în cadrul Centrului Avansat de
Cercetări Medicale și Farmaceutice. Dosarele de concurs se depun
în 2 exemplare, la Registratura
Generală a UMFST G.E. Palade
Tg. Mureș sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire,
până la data de 03.12.2020, ora
14:00. Informații suplimentare se
pot obține la adresa de email:
prorectorat.stiintific@umfst.ro și
la adresa: https://www.umfst.ro/
universitate/informare-si-relatii-publice/concursuri-pe-post/
posturi-didactice/perioada-determinata/an-universitar-2020-2021.
html
l SC Ali Finishes & Fit-Out SRL,
având CUI:41380764, cu sediul în
Municipiul Constanța, Bulevardul
Alexandru Lăpușneanu, Nr.70,
Camera Nr.2, Bloc LE18, Scara B,
Etaj 7, Ap.42, Judeţul Constanţa,
angajează: faianțar, cod COR
712201- 5 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul construcţiilor. Selecția are loc în data de
19.11.2020, ora 08:00, la sediul
societății.
l Grădinița cu Program Prelungit
Nr.4, cu sediul în Iași, str.Sf.
Andrei, nr.73, judeţul Iași, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
Îngrijitoare grupă preșcolari,
conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
14.12.2020, ora 9:00; -Proba practică în data de 14.12.2020, ora
12:00; -Proba interviu în data de
15.12.2020, ora 9:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: generale/
medii; -vechime: vechimea în
domeniu reprezintă un avantaj;
-experiență în domeniu; -vârsta
minim 18 ani; -disponibilitate de a
lucra în două schimburi. 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
unității Grădinița cu Program
Prelungit nr.Iași, str.Sf.Andrei,
nr.73. Relaţii suplimentare la

sediul: Grădinița PP Iași, str.Sf.
Andrei, nr.73, persoană de contact:
C ă l i n e s c u Vi o r i c a , t e l e f o n
0740.461.377.
l Unitatea Administrativă Teritorială Andreiașu de Jos, cu sediul în
comuna Andreiașu de Jos, Judeţul
Vrancea, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: guard, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 14.12.2020, ora 10:00;
-Proba interviu în data de -se va
anunța ulterior. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: liceale; -vechime: minimum
3 ani; -Condiţii: -Certificat de
Absolvire pentru ocupația de
fochist cazane apă caldă și abur de
joasă presiune; -autorizație de
fochist; -Certificat de Absolvire a
cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de
igienă. 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
Andreiașu de Jos. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei
Andreiașu de Jos, persoană de
contact: Neagu Maria, telefon
0374/054.984, fax 0374/096.567.
l Ș c o a l a G i m n a z i a l ă N r. 1
Hârșova, jud. Constanța, anunță
scoaterea la concurs în cadrul
proiectului „ADMIS -Măsuri integrate pentru categorii defavorizate
din zona de vest a orașului
Hârșova”, cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 20142020, Axa prioritară 4 -Incluziune
socială și combaterea sărăciei,
Obiectiv specific 4.1: Reducerea
numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității romă aflată în
risc de sărăcie și excluziune socială
prin implementarea de măsuri integrate a unui post de expert comunicare grup țintă, în cadrul Activității
1 -Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
(educația timpurie -nivel preșcolar,
învățământ primar și secundar) și
reducerea părăsirii timpurii a școlii
prin măsuri educaționale integrate.
Perioada estimată pentru derularea
activității: de la semnarea contractului până la data de 15.03.2021, în
medie 45ore/lună. Termen de depunere a dosarelor de candidatură:
23.11.2020, ora 10:00. Candidații
vor depune documentele la sediul
Școlii Gimnaziale nr.1 Hârșova, Str.

Revoluției, nr.5. Detalii suplimentare se vor solicitala sediul din
strada Revoluției, nr. 5 sau pe
adresa de e-mail scoala1.harsova@
yahoo.com.
l Liceul Teoretic „Ion Ghica’’
Racări cu sediul în oraș Racări, str.
Ana Ipătescu, nr.81, jud.Dâmbovița, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: îngrijitor, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 15.12.2020, ora 09:00;
-Proba practică în data de
15.12.2020, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 15.12.2020, ora
11:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: 8 clase; -vechime: nu este.
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,
Liceului Teoretic Răcari la Secretariat. Relaţii suplimentare la sediul:
Liceului Teoretic Răcari, persoană
de contact: Costache Verginia,
telefon 0740.003.852, fax
0245/658.479, E-mail: liceul_
racari@yahoo.com.
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. 1026139 din 30.10.2020, a
postului de asistent medical,
personal contractual cu studii postliceale, la compartimentul Asistență
medicală de specialitate- Specialități clinice-Endocrinologie, Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice,
poziția 269 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.

I

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare,
promoţiile 1976-1994 inclusiv cu
nivelul studiilor postliceale sanitare
în specialitatea Medicină generală;
- vechime în specialitate de 6 luni
ca asistent medical. Pentru
înscrierea, candidații vor transmite
dosarul de concurs, exclusiv în
format electronic, până la data de
04.12.2020, 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:
-07.12.2020- selecţia dosarelor de
concurs; -14.12.2020- proba scrisă
(test grilă); -17.12.2020- 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 Primăria municipiului Buzău, cu
sediul în Buzău, strada Piaţa
Daciei, nr. 1, în baza prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și
completările ulterioare, a H.G. nr.
611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi
dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020
pentru modificarea și completarea
Legii nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid19, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea a 8 (opt)
funcţii publice de execuţie vacante,
pe perioadă nedeterminată cu
nomă întreagă, durata timpului de
lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/
săptămână, din cadrul aparatului
de specialitate al primarului
municipiului Buzău, după cum
urmează: a)Serviciul Juridic și
Contencios Administrativ, 2
posturi: - Consilier juridic, clasa I,
grad profesional superior; - Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior. b) Compartiment
Audit Public Intern, 1 post: Auditor, clasa I, grad profesional
superior. c)Serviciul Relații cu
Publicul și Gestionarea Dosarelor
Fiscale, 5 posturi: - Referent, clasa
III, grad profesional superior; -

GATA!
Simplu, nu?

ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Braºov. Creditoarea AJFP
Braºov cu sediul în Braºov, str. M. Kogãlniceanu nr.
7, prin reprezentant legal, cheamã în judecatã pe
NEICU GHEORGHE, în calitate de administrator a
SC Madencu Construct SRL, CUI 29300570, cu
sediul în Braºov, str. Lungã nr. 81, ap. 3, judeþul
Braºov, în data 13.01.2021, ora 11.00, sala T5, în
dosarul nr. 3122/62/2018/a1 al Tribunalului Braºov,
având ca obiect atragerea rãspunderii patrimoniale
în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014.

Inspector, clasa I, grad profesional
asistent; - Inspector, clasa I, grad
profesional principal; - Inspector,
clasa I, grad profesional principal;
- Inspector, clasa I, grad profesional superior. Condiţiile generale
de participare la concurs: candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art. 465, alin. (1) şi alin. (3), din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și
completările ulterioare. a)Condiţiile specifice de participare la
concurs pentru funcțiile publice
de execuție vacante din cadrul
Serviciului Juridic și Contencios
Administrativ: Consilier juridic,
clasa I, grad profesional superior
(2 posturi): absolvenți de studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul științelor juridice;
minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice b)Condiţiile
specifice de participare la concurs
pentru funcția publică de execuție
vacantă din cadrul Compartimentului Audit Public Intern: Auditor,
clasa I, grad profesional superior:
studii universitare de licență
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul științelor economice; minimum 7 ani
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice. c)Condițiile specifice de
participare la concurs pentru
funcțiile publice de execuție din
cadrul Serviciului Realții cu
Publicul și Gestionarea Dosarelor
Fiscale: Referent, clasa III, grad
profesional superior: studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,
profil economic; minimum 7 ani
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei
publice; -Inspector, clasa I, grad
profesional asistent de studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul științelor economice;
minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.-Inspector,
clasa I, grad profesional principal
(2 posturi): absolvenți de studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul științelor economice,
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minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;-Inspector,
clasa I, grad profesional superior:
absolvenți de studii universitare
de licență absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul științelor economice/ științelor juridice, minimum 7 ani
vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției
publice. Calendarul privind
desfășurarea concursului: data
afişării anunţului: 18.11.2020;
primire dosare: 18.11.2020 07.12.2020; selecţia dosarelor de
înscriere: 08.12.2020 - 14.12.2020;
proba scrisă: 21.12.2020, ora
10:00; interviul: 24.12.2020, ora
10:00. Dosarele de înscriere la
concurs se depun în termen de 20
zile calendaristice de la data
publicării prezentului anunț în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
municipiului Buzău (camera 23),
Serviciul Resurse Umane,
Prognoză, Organizare, Cooperare
Interinstituţională) şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin.
(1) din H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei municipiului
Buzău, din Buzău, str. Piaţa
Daciei, nr. 1, la camera nr. 23 şi la
telefon 0238/721407. Bibliografia
şi condiţiile de participare la
concurs se afişează la sediul şi pe
site-ul Primăriei municipiului
Buzău.
l Anunț Concurs - Personal
Contractual. Primăria Municipiului Dorohoi, cu sediul în:
municipiul Dorohoi, strada
Grigore Ghica , nr.34, județul
Botoșani, în baza Hotărârii de
Guvern nr.286/2011, precum și a
OUG nr.57/2019, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pentru 3
funcții de natură contractuală de
execuție, astfel: Denumirea
postului : 2 posturi de muncitor
calificat și 1 post de paznic.
Condiții specifice de participare
la concurs: 1) Pentru Posturile De
Muncitor Calificat (Grupa 7,
Conform COR): nivelul studiilor:
studii medii, finalizate cu diplomă
de bacalaureat. calificări: 1)
subgrupa majora 71 - Muncitori
constructori si asimilați, exclusiv
electricieni; a) grupa minora 711
- muncitori constructori si asimilați; grupa de baza 7115 - dulgheri

si tâmplari; b) grupa minora 712
- Muncitori constructori la lucrari
de finisare si asimilati grupa de
bază 7126- Instalatori si montatori de tevi, astfel: 712602 - instalator
apă și canal; 712604 - instalator
încălzire centrală și gaze; 712608
- instalator centrale termice;
712609 - instalator instalații
tehnico-saitare și de gaze; 712612
- instalator retele termice si sanitare. c) subgrupa majoră 74 Te h n i c i e n i l a e c h i p a m e n t e
electrice si electronice; grupa
minoră 741 - Montatori de echipamente electrice; grupa de bază
7411 - montatori de linii electrice,
astfel: 741307 - electrician întreținere și reparații. vechime în specialitatea studiilor: fără condiții de
vechime 2) Pentru ocuparea
funcției contractuale de Paznic
(1post), Grupa Majoră 9 Ocupații Elementare, Conform
COR: nivelul studiilor : studii
medii sau generale; calificări
necesare:- atestat de agent de
pază sau adeverință din care să
rezulte că urmează/a urmat aceste
cursuri. 1) subgrupa majora 96 Muncitori în salubritate și alți
lucrători cu pregatire elementară;
grupa minora 962 - Alți muncitori
în ocupații cu pregatire elementară; grupa de baza 9629 - Muncitori cu pregatire elementară
neclasificați în grupele de bază
anterioare, astfel: 962907 paznic.- vechime în specialitatea
studiilor: fără condiții de
vechime. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: 14.12.2020, ora 10:00 , la
sediul instituției. Proba interviu:
17.12.2020, ora 10.00 , la sediul
instituției. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituției în
termen de 10 de zile lucrătoare
de la data afișării anunțului,
respectiv in perioada 18.11.2020 03.12.2020. Date contact:
Primăria Municipiului Dorohoi,
Compartimentul Resurse Umane,
telefon 0231/610133 int.113.
l Municipiul Sebeş organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea, pe perioadă determinată (respectiv până la data de
24.05.2021, inclusiv), a 6 posturi
contractuale de execuție vacante
din cadrul Unității de Management și Implementare a proiectului „Parteneriat pentru acces
egal la educație” -cod proiect
107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează:
-animator socioeducativ, cod
COR 516907, 1 post, fracţiune
normă 4h/zi; -profesor în învăță-

mântul gimnazial (profesor limba
engleză), cod COR 233002, 1 post,
fracţiune normă 1h/zi; -educatoare, cod COR 341501, 3 posturi,
fracţiune normă 3h/zi; -mediator
școlar, cod COR 235911, 1 post,
fracţiune normă 2h/zi. Concursul
de recrutare pentru ocuparea
posturilor vacante mai sus menționate constă în: selecția dosarelor
de înscriere, proba scrisă şi interviul. Data până la care se pot
depune dosarele de înscriere:
07.12.2020, ora 17:00. Data, ora şi
locul organizării probei scrise:
14.12.2020, ora 10:00, Parcul
Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud.
Alba. Data, ora şi locul susţinerii
interviului: 17.12.2020, ora 10:00,
Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeş,
jud. Alba. Condițiile generale și
specifice de participare la
concursul organizat pentru
ocuparea postului de animator
socioeducativ: -Candidatul
trebuie să îndeplinească condițiile
generale prevăzute de art.3 din
H.G. nr. 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare; -Studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat: liceu pedagogic /
institut pedagogic sau echivalent;
-Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an; -Certificat absolvire curs Animator socioeducativ
sau echivalent. Condițiile generale și specifice de participare la
concursul organizat pentru
ocuparea postului de profesor în
învățământul gimnazial (profesor
limba engleza): -Candidatul
trebuie să îndeplinească condițiile
generale prevăzute de art.3 din
H.G. nr. 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare; -Studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea Filologie –
specializare Limba engleză;
-Vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani. Condițiile generale și specifice de participare la
concursul organizat pentru
ocuparea postului de educatoare:
-Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăz u t e d e a r t . 3 d i n H . G . n r.
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare; -Studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat: liceu pedagogic /
institut pedagogic sau echivalent;
-Vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani. Condițiile generale și specifice de participare la
concursul organizat pentru
ocuparea postului de mediator
școlar: -Candidatul trebuie să
îndeplinească condițiile generale

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
prevăzute de art.3 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare; -Studii
liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; -Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
-Certificat absolvire curs de
formare profesionala cu specializarea mediator școlar sau echivalent; -Vechime specifică în
mediere școlară: minim 1 an.
Dosarele de înscriere se depun la
sediul Municipiului Sebeş, Parcul
Arini, nr.1, Mun. Sebeș, jud. Alba,
persoană de contact: inspector,
Barbu Milica. Informații suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, telefon 0258.731.318,
email secretariat@primariasebes.
ro. Încadrarea personalului cu
contract individual de muncă pe
perioadă determinată, pe posturi
în afara organigramei, se realizează cu respectarea condiţiilor
legale privind numărul maxim de
ore lucrate şi cumulul de funcţii.

CITAŢII
l Se citează numita Ursu Andreea
Florina la Judecătoria Bistrița, în
calitate de pârâtă în dosarul de
divorț nr.4959/ 190/2020, pentru
termenul din 26.01.2021.
l Lakatos Ecaterina este chemată
la Judecătoria Satu Mare în data
de 26.11.2020, în calitate de
pârâtă, în dosarul nr. 7837/
296/2018.
l Se citează Piţigoi Vasile Petrică
în data de 03.12.2020 la Judecătoria Darabani, pentru dosarul nr.
76/217/2020, în calitate de pârât.
l Subsemnatul Aflagea Nicolae
Florin, domiciliat în comuna
Cîrlogani, satul Cîrlogani, str.
Recunoștinței, nr.64, jud.Olt,
reclamant în dosarul nr.10097/
311/2019, cu termen de judecată
la data de 03.12.2020, prin
prezenta solicit prezenta solicit ca
pârâta Aflagea Maria Luminița să
se prezinte la Judecătoria Slatina,
jud.Olt, la termenul din
03.12.2020, ora 11:00, în procesul
de divorț.
l Comunicare Sentința Civilă
n r. 8 2 4 7 / 2 0 2 0 î n d o s a r u l
nr.21440/245/2019 al Judecătoriei
Iași pentru pârâta Manolache
(fostă Cocia) Monica Mihaela.
Pentru aceste motive, în numele
legii hotărăşte: Admite cererea
formulată de reclamantul Manolache Marius loan,
CNP1830918226811, cu domici-
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liul procedural ales la cab. av.
Roxana Lupu din Iaşi, str.
Grigore Ureche, nr.3, bl.W. Mărăcineanu, et.parter, jud.Iaşi, în
contradictoriu cu pârâţii Manolache Elena, CNP 2560801
221231, Manolache Ionela Alina,
CNP 2780107 221176, ambele cu
domiciliul în corn.Vlădeni, sat
Borşa, str.Principală, jud.Iaşi şi
Manolache Monica Mihaela, cu
domiciliul în Italia, Torino, Corso
Galileo Ferraris, nr.160, prin
curator Olteanu Alina Mihaela
cu domiciliul în Iaşi, Aleea Tudor
Neculai, nr.97, bl.989, sc.A, et.1,
ap.4, jud.Iaşi. Constată că reclamantul şi pârâtele Manolache
Elena şi Manolache Ionela Alina
au calitate de moştenitoare ale
defunctului Manolache Mihai,
decedat la data de 12.12.2016, cu
ultim domiciliu în Iaşi. Constată
că pârâta Manolache Monica
Mihaela este străină de moştenire. Constată că masa succesorală rămasă de pe urma
definitului Manolache Mihai este
compusă din dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri:
teren în suprafaţă de 280mp,
situat în Iaşi, Str.Anastasie Panu,
nr.1, jud.Iaşi, conform TP
185440/2000, înscris în cartea
funciară numărul 155042 a localităţii Iaşi, casă de locuit situată
în sat Borşa, com.Vlădeni, jud.
Iaşi şi teren în suprafaţă de
3.000mp, situat în sat Borşa,
com.Vlădeni, jud.Iaşi, conform
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.6036/1992
la Notariatul de stat Iaşi, apartament nr.8 situat în Iaşi, str.
Apelor, nr.14, bl.P8, sc.C, et.2,
jud.Iaşi, conform contractului de
vânzare-cumpărare autentificat
sub nr.1222/1999 la BNP Corina
Pavel, valţ cascadă nerif luit,
drepturi din decizia de compensare nr.25242/2019. Ia act că nu
s-au solicitat cheltuieli de judecată. Obligă reclamanta să
plătească statului suma de
8489,86 Lei reprezentând ajutor
public de care a beneficiat, după
rămânerea definitivă a prezentei
hotărâri. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată astăzi,
08.10.2020, iar soluţia va fi pusă
la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

PRESTĂRI SERVICII
l Acoperișuri Lindab, orice mici
reparații, zugrăveli, jgeaburi,
dulgherie. Tel.0757.790.001.
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DIVERSE
l Se publică extras al sentinței
civile 1939/14.10.2020 a Judecătoriei Caracal, pronunțată în
Dosarul nr.1913/207/2020, în
temeiul căreia s-a dispus desfacerea căsătoriei dintre reclamantul Sârbu Aurel și pârâta
Sârbu Vasilica prin divorț, pârâta
urmând să revină la numele
purtat anterior, acela de „Ruse”.
l SC Sere Transilvania SA,
titular al proiectului ,,Extindere
hale de producție, amenajări
exterioare” propus a fi amplasat
în comuna Feleacu, sat Vâlcele,
nr. 355A, județul Cluj, anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către APM Cluj, de a nu solicita
efectuarea evaluării impactului
asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului și continuarea
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru
proiectul ,,Extindere hale de
producție, amenajări exterioare”,
propus a fi amplasat în comuna
Feleacu, sat Vâlcele, nr. 355A,
județul Cluj. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni vineri între orele 9:00 - 13:00
precum și la următoarea adresă
de internet http://apmcj.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
APM Cluj.
l Cristian Haja, având domiciliul în Municipiul Curtea de
Argeș, Bld.Basarabilor, Bl.C2,
Sc.D, Etaj 2, Ap.106, Jud.Argeș,
titular al planului/programului
PUZ -Construire locuință individuală -S+P+2E+E3 Retras, București, str.Elena Clucereasa,
nr.44-48, sector 1, anunţă publicul
interesat asupra parcurgerii
etapei de încadrare în cadrul
ședinței Comitetului Special
Constituit din data de 10 noiembrie 2020, urmând ca planul/
programul să fie supus procedurii
de adoptare fără aviz de mediu.
Comentarii privind decizia etapei
de încadrare se primesc în scris la
sediul A.P.M.București, în termen
de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunțului.
l Ciungan Liliana anunță
publicul interesat asupra depu-

nerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Relocare firmă, spații de birouri și
spații depozitare, propus a fi
amplasat în Județul Ilfov, oraș
Măgurele, T31, P112/24, P112/25,
P112/25a, P112/26, 112/27, Nr.
Cadastral 62871. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii, Nr.1, Sector 6, București și
la sediul SC.Rega Engineering
SRL din str. Reactorului, nr. 7,
oraș Măgurele, Ilfov, în zilele de
luni-joi, între orele 09:00-15:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului
Ilfov.
l A n u n ț pr e alabil pr ivind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Denumire
județ:Prahova. Denumire: UAT
Drajna. Sector cadastral: nr.35.
OCPI Prahova anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.35, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării:
26.11.2020. Data de sfârșit a
afișării: 24.01.2021. Adresa
locului afișării publice: Primăria
Comunei Drajna. Repere pentru
identificarea locației: comuna
Drajna, sat Drajna de Sus, str.
Neagoe Basarab, nr.25, jud.
Prahova. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Drajna și pe site-ul
ANCPI. Alte indicații utile
pentru cei interesați: la tel.
0244/290.202 și e-mail: secretar.
drajna@gmail.com. Informații
privind Programul național de
cadastru și carte funciară 20152023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.
l Unitatea Administrativ Teritorială comuna Perieți din județul
Ialomița, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.4; 5; 30, începând cu data
de 25 noiembrie 2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Comunei Perieți, strada
Calea București, nr.25, județul
Ialomița, conform art.14, alin.(1)
și (2) din Legea Cadastrului și
Publicității Imobiliare nr.7/1996,

cu modificările și completările
ulterioare. Publicarea se va face și
pe site-ul primăriei: www.primaria-perieti.ro. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l S.C. Amrest Coffee S.R.L., cu
sediul în str. Grigore Cobălcescu,
nr. 46, sector 1, et. 2, camera 11,
București, înregistrată la
O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu C.U.I.
nr. 20119287 din 20.12.2006,
informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitatea - Cafenea de tip “Starbucks”, desfășurată în Piața
Romană, nr. 8, sector 1, București. Informații 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 9:0012:00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul A.P.M. București
în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Subscrisa Cabinet Individual
de Insolventa Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata
p r i n r e p r e z e n t a t ă p r i n a v.
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de lichidator judiciar al KRP
Business SRL desemnat prin
s e n t i n t a c i v i l a n r.
4725/09.11.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti - Secţia a
V I I - a C i v i l a i n d o s a r n r.
20415/3/2019, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de
Legea nr. 85/2014 împotriva KRP
Business SRL, cu sediul social in
Bucureşti Sectorul 2, Str. Arh.
Grigore Ionescu, Nr. 63, Bl. T73,
Sc.B, Et.4, Ap.42, CUI 34304926,
nr. de ordine in registrul comertului J40/3873/2015. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza
un drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei impotriva KRP BUSINESS SRL, vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
20415/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul
suplimentar al creantelor
09.12.2020; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor,
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intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al
creantelor 04.01.2021; 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 definitiv consolidat
21.01.2021.

LICITAŢII
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
GDC Autocenter SRL desemnat
prin sentinta civila nr. 9423 din
data de 24.11.2015, pronuntata
in dosar nr. 16513/3/2012 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti,
Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie
publica a bunurilor mobile
constand in aparate, utilaje,
unelte si echipamente pentru
service auto in proprietatea GDC
Autocenter SRL in valoare totala
de 27.584,1 RON exclusiv TVA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 27.11.2020 ora
14:00 prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunurile
mobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza alte 2(doua) licitatii
saptamanale, in data de
04.12.2020 si 11.12.2020, la
aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde
se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12:00.
Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament bancar.
Costul unui caiet de sarcini este
de 300 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 Spitalul General C.F.Braşov, cu
sediul în Braşov, Bd.15 Noiembrie, nr.60, tel. 0268/475.949, fax
0268/475.268, cod fiscal 4443280,

GATA!
Simplu, nu?

scoate la „licitaţie deschisă
publică” spre închiriere, 1 cabinet
medical -medicină de familie din
cadrul Ambulatoriului de Specialitate C.F.Tg. Mureş, pe o durata
de 5 ani. Caietele de sarcini se
poate procura de la sediul spitalului sau la cerere, pe adresa de
email a Spitalului General
C.F.Braşov din Bd.15 Noiembrie,
nr.60. Preţul Caietului de sarcini
este de 50,00Lei. Garanţia de
participare la licitaţie este de
100,00Lei. Data limită de depunere a ofertelor: 26.11.20207, ora
14:00. Deschiderea ofertelor va
avea loc în data de: 27.11.2020,
ora 11:00, la sediul Spitalului
General C.F. Braşov.
l Subscrisa Private Liquidation
Group IPURL, în calitate de
administrator judiciar provizoriu
în dosarul nr. 1854/111/2020 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor, Secția
a II-a Civilă, privind pe debitoarea Petregab Servis S.R.L.,
CUI 28190770, număr de înregistrare în Registrul Comerțului
J05/459/2011 și sediul în Sat
Oşorhei, Comuna Oşorhei, Str. 4,
Nr. 20, Județ Bihor, îi notifică pe
toți creditorii debitoarei privind
faptul că prin hotărârea
nr.902/2020 pronunțată la data de
12.11.2020 pronunțată de Tribun a l u l B i h o r î n d o s a r u l n r.
1854/111/2020 s-a dispus descdat
hiderea procedurii de insolvență
față de societatea debitoare mai
sus menționată, în temeiul art. 72
alin.(6)din Legea 85/2014. Prin
hotărârea amintită s-au fixat
termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor la data de 28.12.2020,
termenul limită pentru verificarea
creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar
18.01.2021, termenul limită de
întocmire a tabelului definitiv
12.02.2021. Administratorul judiciar provizoriu a convocat ședința
adunării creditorilor pe data de
04.02.2021, la ora 12:00, la sediul
acestuia din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor,
ordinea de zi urmând a fi: 1.
Confirmarea administratorului
judiciar provizoriu, 2.Aprobarea
onorariului administratorului
judiciar provizoriu și 3.Stabilirea
componenței comitetului creditorilor.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al News & More SRL,
desemnat prin Încheierea de
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şedinţă din data de 01.09.2020
pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în
dosarul nr. 22033/3/2014, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor
mobile aflate in proprietatea News
& More SRL, constand in Calculator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2
GHZ, Laptop Dell vostro 3300
core I3 (6 bucati ), Laptop DELL
Inspiron n 5010(4 bucati),
Desktop Dell optiplex980 core i5,
Laptop Dell vostro 3300 core i5, in
valoare totala de 6.286 RON.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 26.11.2020 ora
14:00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunurile
mobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza alte 3 (trei) licitatii saptamanale in datele de 03.12.2020,
10.12.2020, 17.12.2020, la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12:00.Date
despre starea bunurilor, pretul
acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de
200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
U.A.T.Gura Foii, comuna Gura
Foii, județul Dâmbovița, telefon
0245/711.586, fax 0245/708.015,
email: primariagurafoii_db@
yahoo.com, cod fiscal 4207026. 2.
Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și
identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: 1.spațiu
anexă primărie în suprafață de
14,28mp, situat în Comuna Gura
Foii, sat Gura Foii, județul
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Dâmbovița, număr cadastral
70534; 2.spațiu anexă primărie în
suprafață de 16,00mp, situat în
Comuna Gura Foii, sat Gura Foii,
județul Dâmbovița, număr cadastral 70534; bunuri proprietate
publică, conform H.C.L. nr.48 și
49 din 16.11.2020 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019,
art.332-333. 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 atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Gura Foii. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Gura
Foii, comuna Gura Foii, județul
Dâmbovița. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de atribuire de 50Lei în contul
concedentului: RO40TREZ
2735006XXX000454, deschis la
Trezoreria Găești, cod fiscal al
concedentului 4207026. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 02.12.2020, ora
15:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 10.12.2020, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele vor fi depuse la
Registratura Primăriei Comunei
Gura Foii, comuna Gura Foii,
județul Dâmbovița. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 10.12.2020,
ora 12:00, la sediul Primăriei
Comunei Gura Foii, comuna Gura
Foii, județul Dâmbovița. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Dâmbovița, Târgoviște, str. Calea
Bucureşti, nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax
0245/216.622, e-mail: tr-dambovita-brp@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 17.11.2020.

ției: Adresa sediului: Direcția
Silvică Dolj, jud.Dolj, mun.
Craiova, str.Iancu Jianu, nr.19,
Cod fiscal: 1590120, Nr.O.R.C.:
J 4 0 / 4 5 0 1 9 9 1 , Te l e f o n :
0251/421.363, Fax: 0251/597.059,
E-mail: office@craiova.rosilva.ro,
We b : w w w. r o s i l v a . r o , C o n t
bancar:
RO24RZBR
0000060002216605, Banca:
Raiffeisen Bank. 2. Prețul de
ofertă (Prețul de pornire la licitație): 2.1. Sediul de canton silvic
Mărăcine I: -Prețul de pornire la
licitație este de 10.515Lei, fără
TVA; -Valoarea garanției de participare la licitaţie este de 550Lei;
-Taxa de participare la licitaţie
este de 100Lei. 2.2. Sediul de
canton silvic Mărăcine II: -Prețul
de pornire la licitație este de
10.515Lei, fără TVA; -Valoarea
garanției de participare la licitaţie
este de 550Lei; -Taxa de participare la licitaţie este de 100Lei. 3.
Documentele de participare la
licitaţie: Potențialii cumpărători
vor depune până la data și ora
menționate documentele de participare prevăzute la art.35, alin.(1)
din Norma metodologică aprobată prin H.G. nr.577/2002. 4.
Situația juridică a terenului
aferent activelor: Terenurile
aferente activelor reprezintă fond
forestier național proprietate a
statului roman și nu face obiectul
vânzării, ele urmând să fie concesionate după vânzarea construcții l o r, c o n f o r m p r e v e d e r i l o r
Ordinului ministrului mediului și
pădurilor nr.367/2010, cu modificările și completările ulterioare. 5.
Locul, data și ora până la care se
depun ofertele: Oferta va fi
depusă în plic sigilat, la sediul
Direcţiei Silvice Dolj, str.Iancu
Jianu, nr.19, până la data de
08.12.2020, ora 09:00. 6. Locul
desfășurării licitației: Directia
Silvica Dolj, jud.Dolj, mun.
Craiova, str.Iancu Jianu, nr.19. 7.
Data defășurării și ora începerii
licitației: 08.12.2020, ora 11:00.
Întreprinderile mici și mijlocii au
prioritate la cumpărarea activelor
supuse vânzării, pentru ele se
organizează o primă licitatie în
data de 08.12.2020. În situația în
care activele nu se adjudecă de
către intreprinderile mici și
mijlocii, se va organiza, în aceeați
zi, o nouă licitație de vânzare la
care poate participa orice
persoană fizică sau juridică interesată, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare. 8. Termenul
limită pentru încheierea contractului de vănzare-cumpărare:
Încheierea contractului de
vânzare cumpărare a activului

l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
SVF Construct SRL, desemnat
prin incheierea de sedinta din data
de 23.04.2019, pronuntata in dosar
nr. 36681/3/2015 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti - Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea SVF Construct SRL,
constand in: - teren in suprafata de
292,00 mp si doua corpuri de
cladiri C.1 (suprafata construita80,00 mp) si C.3 (suprafata
construita- 21,00 mp) care au
regim de inaltime P situate in
Intrarea Guliver, nr. 14, sector 6,
Bucuresti, la pretul de pornire de
55.154,5 euro fara TVA si teren in
suprafata de 271,82 mp si corp de
cladiri C- tip depozit (suprafata
construita- 46,61 mp) care au
regim de inaltime P situate in
Intrarea Guliver, nr. 12, sector 6,
Bucuresti, la pretul de pornire de
43.403,5 euro fara TVA. Vanzarea
bunurilor imobile apartinande societatii falite se va organiza in data
de 24.11.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in
care bunurile imobile nu se vor
adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 7
(sapte) licitatii saptamanale in
datele de 08.12.2020, 15.12.2020,
22.12.2020, 29.12.2020, 05.01.2021,
12.01.2021 si 19.01.2021 la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul
acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini
se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 1000 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine
la tel. 0721.236.313.
l Oferta de vânzare pentru
activele sediilor de canton silvic
Mărăcine I și Mărăcine II din
cadrul Direcţiei Silvice Dolj. 1.
Date privind organizatorul licita-
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între direcţia silvică care a organizat licitaţia şi adjudecatar are
loc în termen de 10 zile lucrătoare
de la data adjudecării. 9. Metoda
de vânzare: licitație publică cu
strigare. 10. Persoana desemnată
să dea relații: Ing.Stoenescu
Marian, Telefon 0251/421.363. 11.
Condiții de procurare a dosarului
de prezentare: Dosarele de
prezentare a activelor supuse
vânzării pot fi procurate de la
sediul Direcţiei Silvice Dolj
-Compartimentul producție, str.
Iancu Jianu, nr. 19, între orele
09:00-15:00.

PIERDERI
l Pierdut in Germania oras
Darmstadt-certificat de copetenta profesionala pentru
transport marfa si cartela
tahograf pe numele Giuri
Abel.
l Pierdut Atestat professional
CPI persoane, cu număr
0079884001 eliberat de ARR pe
numele Gheorghinete Adrian. Îl
declar nul.
l SC Adrivio Mate SRL-D cu
sediul in Bucuresti, sect.4, intr.
Orastie, nr.3, inregistrata la
ONRCB sub nr.J40/15887/2017,
avand CIF.38224196 declar pierdute si nule:certificatul de inmatriculare al societatii seria B,
nr.3461642 si certificatul constatator emis la infiintarea societatii,
ambele emise la data de
15.09.2017
l Pierdut Certificat constatator
pentru firma New Espoir SRL,
Alba Iulia, Str.Gh.Pop de Băsești,
nr.3, Județ Alba, CUI:31171272. Îl
declarăm nul.
l Alex&Geo International Business SRL, cu CUI:39530576,
J13/1768/2018, declar pierdut
Certificat Constatator cu activitate la beneficiari. Îl declar nul.
l Societatea BB Professional
Advisory SRL, având
J40/2524/2006, CUI 18389173,
declarăm pierdut certificatul de
înregistrare nr. B1305301 emis pe
data de 19.09.2008 de către Oficiul
Registrului Comerțului București.
Îl declarăm nul.
l Pierdut Certificat Unic de Inregistrare si Certificate Constatatoare emise de Oficiul Registrului
Comertului Arad. pentru SC
PER-PLAST Company SRL. Le
declar nule.

