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OFERTE SERVICIU
l Olimp Impex SRL angajează, 
pentru punctul de lucru din 
Oradea, muncitori: sudori. Oferim 
s a l a r i u  a t r a c t i v.  D e t a l i i : 
0722.365.101.

l Oprescu Adela angajează guver-
nantă în Constanța. CV-uri la: 
depunerionline2020@gmail.com 
până la 20.11.2020.

l Racu Irina angajează guver-
nantă în Cluj. CV-uri la: depuneri-
online2020@gmail.com până la 
20.11.2020.

l Catană Andrei Ovidiu anga-
jează guvernată în Slatina. CV-uri 
la: depunerionline2020@gmail.com 
până la 20.11.2020.

l Verita International School in 
Bucharest is looking to appoint a 
Head of Primary&Early Years to 
work within a creative and integra-
tive school: Bachelor’s Degree in 
Psychology or Leadership&Admi-
nistration or related field; Master 
Degree is a plus; Teacher Certifi-
cate of Qualification; prior experi-
ence in schools; an excellent 
command of written and spoken 
English; attractive salary. Phone: 
0756.622.570.

l Rotaru Aurelia angajează guver-
nantă în Galați. CV la: depuneri-
online2020@gmail.com până la 
20.11.2020.

l Școala Gimnazială Scărișoara, 
cu sediul în localitatea Scărișoara, 
strada Romanați, numărul 75, 
judeţul Olt,  anunță scoaterea la 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante pe perioadă, 
determinată: a 4 posturi de Expert 
în cadrul activitaților A2 (activități 
de tip școală după școală) pentru 
perioada de implementare a 
proiectului “Merităm să învățăm”, 
c o d  S M I S  2 0 1 4 + :  1 0 8 1 7 7 . 
Concursul se va desfășura astfel: 
Proba interviu în  data de: 
15.12.2020, ora 10:00 (probă 
unică). Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
are cel puțin 5 ani experiență în 
domeniul învățământului. Candi-
daţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Școlii 
Gimnaziale Scărișoara  (com.
Scărișoara, str.Romanați, nr.75,  

jud.Olt). Relaţii suplimentare la 
sediul: Școlii Gimnaziale Scări-
șoara, persoană de contact: 
D i a c o n u  I o a n a  t e l e f o n : 
0799.864.223,  fax: 0249.533.315, 
E-mail: sc_scarisoara_olt@yahoo.
com

l Școala Gimnazială Scărișoara, 
cu sediul în localitatea Scărișoara, 
strada Romanați, numărul 75, 
judeţul Olt,  organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale temporar vacante de: Infor-
matician (normă 0,50), conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: Proba scrisă în 
data de 08.12.2020, ora 10:00 
(proba unică). Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
studii medii, nu necesită vechime, 
capacitate deplină de exercițiu, o 
stare de sănătate corespunzătoare 
postului pe care candidează, ates-
tată pe bază de adeverință elibe-
rată de medicul de familie; 
-calificare în domeniul resurselor 
umane. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Școlii Gimnaziale Scărișoara 
(com.Scărișoara, str.Romanați, 
nr.75, jud.Olt). Relaţii suplimen-
tare la sediul: Școlii Gimnaziale 
Scărișoara, persoană de contact: 
D i a c o n u  I o a n a ,  t e l e f o n : 
0799.864.223, fax: 0249.533.315, 
E-mail: sc_scarisoara_olt@yahoo.
com

l 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 a două 
posturi vacante, pe perioadă nede-
terminată, pentru o funcție de 
natură contractuală de execuție, 
astfel: Denumirea postului: 2 
posturi de Muncitor Necalificat, la 
Direcția Edilitare. Condiții speci-
fice de participare la concurs: 
nivelul studiilor: studii generale; 
calificări: subgrupa majora 96 - 
muncitori în salubritate și alți 
lucrători cu pregătire elementară 
(cu toate ocupațiile aferente) 
vechime în specialitatea studiilor: 
fără condiții de vechime. Data, ora 
și locul de desfășurare a concur-
sului: Proba practică: 15.12.2020 , 
ora 10:00 , la sediul instituției. 
Interviu: 18.12.2020 , ora 10:00 , la 
sediul instituției. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ției în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data  afișării anunțului, 
respectiv în perioada 19.11.2020 - 
04.12.2020. Date contact: Primăria 
Municipiului Dorohoi, Comparti-
mentul Resurse Umane, telefon 
0231/610133 int.113.

l Primăria Orașului Panciu, cu 
sediul în Panciu, strada Titu Maio-
rescu, nr.15, județul Vrancea, orga-
nizează concurs, pentru ocuparea 
următorului post contractual, 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificată și completată de H.G. 
nr.1027/2014. Denumirea postului 
-consilier, grad profesional IA, post 
vacant contractual, perioadă nede-
terminată în cadrul Serviciului de 
amenajare și gestionare a terito-
riului -biroul registru agricol și 
evidență funciară. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor -studii universi-
tare de licență, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul științe inginerești, 
specializarea construcții; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului -minimum 5 ani. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă  în data 
de 15 decembrie 2020, ora 10.00, la 
sediul instituției; -proba interviu în 
data de 17 decembrie 2020, ora 
14.00, la sediul instituției. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare 
de la afișare, la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primariei  Orașului  Panciu, 
persoană de contact: Drimba 
Mihaela, telefon: 0237/275.811.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu 
sediul în sat Sălceni, comuna 
Pochidia, județul Vaslui, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale temporar 
vacante de: administrator finan-
ciar, conform H.G.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 08.12.2020, 
ora 09.00; -Proba interviu în data 
de 10.12.2020, ora 09:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii superioare, 
absolvite cu diplomă de licență, 
profil economic; -vechime: 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul 
Sălceni, comuna Pochidia, județul 
Vaslui. Relaţii suplimentare la 
sediul: Școala Gimnazială Nr.1, sat 
Sălceni, județ Vaslui, persoană de 
contact: Ciocan Remus, telefon 
0764.608.729.

l Primăria Comunei Strâmtura, 
cu sediul în comuna Strâmtura, str.
Principală, nr.375, judeţul Mara-
mureș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante 1/2 normă, perioadă deter-
minată, de: Expert selecție și 
menținere grup țintă, conform 
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: - Proba 
scrisă în data de 15.12.2020, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
18.12.2020, ora 10:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţi i :  -studii  medii ; 
-vechime minim 2 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Strâmtura. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei 
Strâmtura, persoană de contact: 
Gheorghe Moldovan, telefon 
0262/331.068.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, Jud.Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant de 
muncitor necalificat. Condiții 
specifice necesare în vederea parti-
cipării la concurs și a ocupării 
funcției contractuale de muncitor 
necalificat: Studii -școală generală. 
Nu se solicită vechime în muncă. 
Calendar concurs: -15.12.2020, ora 
12:00 -proba scrisă; -17.12.2020, 
ora 12:00 -proba practică. Dosarele 
pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la Biroul R.U.N.O.S. și 
Contencios al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere 
de înscriere la concurs; -copie după 
certificatul de naștere, căsătorie, 
naștere a copiilor, buletin,diplomă 
de studii; -copia carnetului de 
muncă, sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă; 
-fișa medicală -fișa de aptitudini 
medicina muncii; -Curiculum 
Vitae; -recomandare de la ultimul 
loc de muncă, acolo unde este 
cazul; -cazier judiciar; -certificat de 
integritate comportamentală, 
conform legii nr.118/2019. Taxă 
concurs -200Lei. Relaţii suplimen-
tare referitoare la tematică și bibli-
ografie se pot obține de la sediul 
unităţii sau la telefon 0230/312.023, 
între orele 07:30-16:00. Persoană de 
contact: Mera Nicoleta.

l  Biblioteca Centrală Universitară 
„Carol I” din București anunţă scoa-
terea la concurs a 3 posturi contrac-

tuale vacante, în conformitate cu 
art.12(1), art.30(1) din Codul muncii: 
-1 post vacant de bibliotecar II S –
durată nedeterminată-  Biroul de 
Comunicare și Relații Publice; -1 post 
vacant de bibliotecar II S- durată 
nedeterminată-  Filiala de Chimie; -1 
post vacant de bibliotecar I SSD 
-durată nedeterminată- Serviciul 
Restaurarea și Prezervarea Publicați-
ilor. Condiţii specifice de participare 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: 1. bibliotecar II S –
durată nedeterminată-  Biroul de 
Comunicare și Relații Publice: min. 3 
ani vechime într-un departament de 
Comunicare și Relații Publice; min. 1 
an vechime într-un proiect de cerce-
tare în bibliotecă; cunoștințe Micro-
soft Office, Adobe Photoshop– nivel 
avansat; utilizare email, navigare 
internet- nivel avansat. 2. bibliotecar 
II S- durată nedeterminată-  Filiala 
de Chimie: studii superioare absol-
vite, cu diploma de licență; compe-
tențe profesionale în specializarea 
Biblioteconomie/ adeverință de 
absolvire a cursului de inițiere; cunoș-
tințe de utilizare a calculatorului; 
vechime de minim 1 an într-un 
proiect de cercetare desfășurat de o 
bibliotecă. 3. bibliotecar I SSD 
-durată nedeterminată- Serviciul 
Restaurarea și Prezervarea Publicați-
ilor: Studii superioare de scurtă 
durată  cu diploma de licenţă, studii 
de biblioteconomie sau stagiu de 
inițiere în biblioteconomie; cunoștințe 
de utilizare a calculatorului; vechime 
de minim 1 an în activitatea de cerce-
tare in cadrul unui proiect specific de 
bibliotecă. Concursul se organizează 
la sediul Bibliotecii Centrale Univer-
sitare „Carol I” din București, str. 
Boteanu, nr.1, sector 1, și va conţine 
două probe: probă scrisă în data de 
15.12.2020, ora 10:00, și interviul în 
data de 17.12.2020, ora 10.00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot 
depune până la data de 08.12.2020, la 
sediul Bibliotecii Centrale Universi-
tare „Carol I”, Compartimentul 
Resurse Umane până la ora 12.00 și 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Tematica și 
bibliografia se afișează la sediul Bibli-
otecii Centrale Universitare „Carol 
I”  și pe site-ul  www.bcub.ro.  Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Bibliotecii Centrale Universitare 
„Carol I” și la nr. de telefon: 
021/313.16.05 /int.234.

l SC MCA Invest Industrial SRL, 
având CUI:RO23028507, cu sediul 
în Deva, județul Hunedoara, anga-
jează: Șoferi Mașină Mare Tonaj, 
cod COR 833201, Mecanici auto, 
cod COR 723103, Vopsitori auto, 
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cod COR 713205, Tinichigii caro-
serie, cod COR 721303, Sudori, 
cod COR 721208, Fierari, cod 
COR 711402, Zidari, cod COR 
711205, Dulgheri, cod COR 
711501, Muncitori necalificați la 
demolarea clădirilor, cod COR 
931301, Vulcanizatori piese din 
cauciuc la prese, cod COR 814118, 
Ingineri mecanic, cod COR 
214401, Spălători vehicule, cod 
COR 912201. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe specifice în domeniu. 
CV-urile se vor depune la punctul 
de lucru din localitatea Mintia, 
strada Recoltei, nr.7 până la data 
de 19.11.2020, iar interviul va avea 
loc în data de 20.11.2020, ora 
10:00.

l SC Grand Hotel Perla Ciuca-
ș u l u i  Tu r i s m  S R L ,  a v â n d 
CUI:3052839, cu sediul în Sat 
Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, 
Strada Tărlungeni, nr.110A, Județ 
Brașov, angajează: faianțar, cod 
COR 712201- 10 posturi; montator 
pereți și plafoane din ghips-carton, 
cod COR 712406- 10 posturi; 
muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet, 
cod COR 931301- 10 posturi; zidar 
rosar-tencuitor, cod COR 711205- 
10 posturi; zugrav, cod COR 
713102- 10 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul construcți-
ilor. Selecția are loc în data de 
20.11.2020, ora 08:00, la sediul 
societății.

CITAȚII
l SC Sandstone Broker SRL, CUI 
36542371, ONRC J22/2078/2016, 
cu ultimul sediu cunoscut în Jud.
Iași, Com.Șipote, Sat Chișcăreni, 
Camera C1, este citată la Judecă-
t o r i a  H â r l ă u  p e  d a t a  d e 
25.11.2020, ora 09:00, Completul 
C S, Sala 1, în calitate de pârât în 
dosarul civ. nr.2259/239/2020 cu 
obiect pretenții, în contradictoriu 
cu reclamanta Compania Naţio-
nală de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere -S.A. -Cestrin, cu 
sediul procesual ales în București, 
Sector 6, Bd.Iuliu Maniu, nr.401A.

l SC Sandstone Broker SRL, CUI 
36542371, ONRC J22/2078/2016, 
cu ultimul sediu cunoscut în Jud.
Iași, Com.Șipote, Sat Chișcăreni, 
Camera C1, este citată la Judecă-
t o r i a  H â r l ă u  p e  d a t a  d e 
25.11.2020, ora 09:00, Completul 
C S, Sala 1, în calitate de pârât în 
dosarul civ. nr.2267/239/2020 cu 
obiect pretenții, în contradictoriu 

cu reclamanta Compania Naţio-
nală de Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere -S.A. -Cestrin, cu 
sediul procesual ales în București, 
Sector 6, Bd.Iuliu Maniu, nr.401A.

l Subsemnta Preoteasa Lavinia, 
reclamantă în dosarul numărul 
12267/215/2018, citez în calitate de 
pârâ t  pe  numi tu l  A l l egra 
Maurizio,  pentru divorț,  la 
complet CMF4, ora 11.00, Judecă-
toria Craiova, în sediul vechi al 
Tribunalului Dolj, Craiova, str.
Brestei, nr.12, pentru termenul din 
09.12.2020.

l Ciofu Cornelia, domiciliată în 
comuna Cosambești, jud.Ialomița, 
e s t e  c h e m a t ă  î n  d a t a  d e 
14.12.2020, ora 8:30, completul 1, 
sala 1, la Judecătoria Slobozia, 
jud.Ialomița, în calitate de pârâtă 
în proces cu Ciofu Dorinel, în 
dosar 3968/312/2020, având ca 
obiect divorț.

l Aron Aurel cu Aron Ana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în loca-
litatea Vânători, nr.151, com.Vână-
tori, jud.Mureș, și Burg Rachel, cu 
ultimul domiciliu în com.Vânători, 
sat Vânători, str.Târgului, nr.112, 
jud.Mureș, sunt citați cu menți-
unea “personal la interogatoriu”, 
în calitate de pârâți, în dosarul nr. 
1560/308/2019, având ca obiect 
“prestatie tabulară”, pentru 
termenul din 13.01.2021, ora 
12:00, la Judecătoria Sighișoara. 

l Numitul Gheorghe Ștefan, cu 
ultimul domiciliu în Popești-Leor-
deni, șos. Olteniţei, este chemat la 
Judecătoria Topoloveni, judeţul 
Argeș, în data de 08.12.2020, ora 
9:00, în calitate de pârât în 
Dosarul nr. 2851/828/2019, având 
ca obiect divorţ.

l Prin prezenta somație se aduce 
la cunoștința celor interesați faptul 
că:Drăgan Ioan, domiciliat în 
comuna Belin,  nr.719,  jud.
Covasna, solicită dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de propri-
etate asupra terenului înscris în 
CF.nr.23452-Belin (CF.vechi.2818), 
nr.top.23, curte în suprafață reală 
de 1344mp. Toți cei interesați pot 
face opoziție în termen de 30 de 
zile de la afișare, la Judecătoria 
Sfântu Gheorghe, str.Kriza Janos, 
nr.2, jud.Covasna, cu precizarea 
că, în caz contrar, în termen de 1 
lună se va trece la judecarea cererii 

l  Numitul  Dobre Valentin 
Marian, cu ultimul domiciliu în 
București, Șos.Giurgiului, nr.122, 

Bl.5, sc.3, et.6, ap.89, Sector 4, este 
chemat la Judecătoria Sector 4 
București din str.Danielopol nr.2-4, 
Sector 4, în ziua de 4 decembrie 
2020, ora 9:00, complet 13, în 
dosarul nr.19131/4/2020, având ca 
obiect divorţ cu minori, recla-
manta Dobre Roxana Gabriela.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-terito-
rială Castranova, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.46, 58, 
începând cu data de 26.11.2020, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Castranova, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menționate mai sus nu 
vor fi luate în considerare.

l S.C. Xpress Auto SPA S.R.L. 
titular al proiectului „Construire 
spălătorie auto, spații anexe, 
amenajare incintă, împrejmuire 
teren și organizare executare 
lucrări” propus a fi amplasat în 
București, sector 6, B-dul Iuliu 
Maniu,  nr.576-584,  anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru prioiectul mai sus 
menționat. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
la sediul A.P.M. București, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în 
zilele de luni-vineri între orele 
09:00-14:00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M.București.
l Lidl Discount SRL, cu sediul în 
sat Nedelea, comuna Ariceștii 
Rahtivani DN 72, Crângul lui Bot, 
KM 73+810, județul Prahova, soli-
cită la A.P.M. Vrancea, obținerea 
autorizației de mediu conform 
Ordinului MMDD nr.1798/2007 cu 
modificările și completările ulteri-
oare și a OUG nr. 195/2005 privind 
protecția mediului, aprobată prin 
Legea nr. 265/2006, art.12, pentru 
obiectivul „Supermarket LIDL” 
amplasat în municipiul Focșani, 
Str. Bîrsei, nr.15, județul Vrancea. 
Eventualele propuneri și sugestii/
observații ale publicului, privind 
activitatea menționată, se vor 
prezenta în scris, sub semnătură și 
cu datele de identificare, de luni 

până joi, între orele 8:00-16:00, și 
vineri între orele 8:00–14:00, la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vrancea, din Focșani, str. 
Dinicu Golescu, nr.2, telefon 
0237.216.812, unde se poate 
consulta și documentația tehnică 
depusă.

l  SC Siena Residence SRL, 
proprietar al terenului situat în 
Orașul Popești Leordeni, str.Biru-
intei, NC 108180-108190, NC 
107243-107250, în suprafață de 
9982,00mp, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Terito-
riului și Urbanism a Județului 
Ilfov pentru documentația PUZ 
„Modificare reglementari aprobate 
prin HCL nr.5/2009 în vederea 
construirii unui ansamblu de locu-
ințe colective DS+P+6E”. Docu-
mentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliu Județean 
Ilfov la data 19.11.2020. Observații 
și comentarii se primesc în scris la 
Direcția de Urbanism din cadrul 
Consiliului Județean Ilfov, Bucu-
rești, Sector 6, str.Ernest Juvara, 
nr.3-5 (tel.021.212.56.93) în termen 
de 15 zile de la publicarea prezen-
tului anunț.

l Data: 19.11.2020. Anunț de 
intenție pentru Achiziție Servicii 
de Consultanță. DMF Poliplast 
SRL, solicitant al proiectului 
„Modernizarea activității SC DMF 
Poliplast SRL prin construcție 
hală de producție mase plastice și 
achiziție de echipamente” proiect 
co-finanțat prin Programul Opera-
ţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 2 -Îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor 
mici și mijlocii, Prioritatea de 
investiții 2.2 -Sprijinirea creării și 
extinderea capacităților avansate 
de producție și dezvoltarea servici-
ilor Apelul de proiecte POR/846 
/2/2 (2.2-IMM Apel 2020), invită 
operatorii economici interesaţi să 
depună oferte în scopul atribuirii 
contractului de Achizitie servicii 
de consultanță. 1.Beneficiar: DMF 
Poliplast SRL, Municipiul Focșani, 
Strada Suraii, nr.6, Județ Vrancea. 
2.Locul de implementare a 
contractului Municipiul Focșani, 
T52, P223, număr cadastral 67379, 
județul Vrancea. 3.Tipul și durata 
contractului: Furnizare /36 luni. 
4.Valoarea estimată: 361.000Lei 
fără TVA. 5.Criteriul de atribuire: 
Cea mai avantajoasă ofertă tehni-
co-financiară. 6.Data și ora limită 
de depunere a ofertei: 30.11.2020, 
ora 12.00. 7.Locul de depunere a 
ofertelor: DMF Poliplast SRL, 

Municipiul Focșani, Strada Suraii, 
nr.6, Județ Vrancea. 8.Limba de 
redactare a ofertelor: limba 
română. 9.Locul și modul de obți-
nere a documentației de atribuire: 
DMF Poliplast SRL, Municipiul 
Focșani, Strada Suraii, nr.6, Județ 
Vrancea. 10.Persoană de contact: 
Diana Darmanescu, Telefon: 
0237/213.121, email: diana.darma-
nescu@dmfpoliplast.ro

l Comuna Gura Văii anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Înfiin-
țarea unui sistem inteligent de 
distribuție de gaze naturale în 
comuna Gura Văii, cu satele apar-
ținătoare: Gura Văii, Motocești, 
Păltinata, Temelia, Capăta, 
Dumbrava, județul Bacău” propus 
a fi realizat în comuna Gura Văii, 
județul Bacău. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Bacău, 
strada Oituz, nr.23, în zilele de 
luni-joi, între orele 08:00-16:00 și 
vineri între orele 08:00-14:00 și la 
sediul titularului în satul/comuna 
Gura Văii, nr.857, județul Bacau. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Bacău.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin reprezen-
t a t ă  p r i n  a v .  C i u l i a n u 
Elena-Cozmina, in calitate de 
lichidator judiciar al Andre Flor 
2001 COM SRL desemnat prin 
sentinta civila nr. 4872/17.11.2020, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti - Secţia a VII-a Civila in 
dosar nr. 12709/3/2020, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata prevazuta 
de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Andre Flor 2001 COM SRL, cu 
sediul social in București Sectorul 
6, Str. Migdalului, Nr.6, CUI  
15212150, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/2195/2003. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Andre Flor 
2001 COM SRL, vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, 
cu  re fer i re  la  dosaru l  nr. 
12709/3/2020, 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, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar 
al creantelor 04.01.2021; c) 
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termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publi-
c a r e a  i n  B P I  a  t a b e l u l u i 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 21.01.2021.

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

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al 
Kapital Invest Company SA, cu 
sediul în mun.Iași, Str.Sf.Lazăr, 
nr.27, C1- camera 13, jud.Iași, 
înregistrată în Registrul Comer-
țului sub nr.J22/1140/1991, repre-
z e n t a t ă  p r i n  P ă v ă l e a n u 
Virgil- Președintele Consiliului de 
Administrație, în conformitate cu 
prevederile Legii 31/1990, republi-
cată, cu modificările ulterioare, 
convoacă: Adunarea generală 
extraordinară a acționarilor 
pentru data de 21.12.2020, ora 

14.00, aceasta urmând a-și desfă-
șura lucrările la sediul societății 
din mun.Iași, str.Sf.Lazăr, nr.27, 
C1- Camera 13, jud.Iași. La 
adunare sunt îndreptățiți să parti-
cipe acționarii înregistrați în regis-
trul acționarilor la sfârșitul zilei de 
11.12.2020, cu următoarea ordine 
de zi: 1.mutarea sediului societății; 
2.schimbarea obiectului de activi-
tate al societății; 3.majorarea 
capitalului social al societății; 4.
aprobarea încheierii de către 
consiliul de administrație a actelor 
juridice în numele și în contul 
societăţii, prin care să dobân-
dească bunuri pentru aceasta sau 
să înstrăineze, să închirieze, să 
schimbe ori să constituie în 
garanție bunuri aflate în patrimo-
niul societății; 5.fuziunea cu alte 
societăți sau divizarea societății; 
6.mandatarea unei persoane 
pentru a îndeplini toate formalită-
țile privind înregistrarea, în Regis-
trul Comerțului a mențiunii 
referitoare la Hotărârea AGOA 
adoptată, respectiv publicarea 
Hotărârii AGOA în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a. 
În situația neîndeplinirii condiți-
ilor pentru ținerea adunării la 
data de 21.12.2020, următoarea 
adunare generală extraordinară a 
acționarilor este convocată pentru 
data de 22.12.2020, ora 14:00, cu 
menținerea ordinii de zi și acelu-
iași loc de desfășurare.

l Președinte al Consiliului de 
Administrație al SC Albrau 
PROD SA, cu sediul în mun.Bucu-
rești, Grigore Manolescu, nr.7A, 
parter, Sector 1, înmatriculată la 
R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i 
J40/8273/2012, CUI:RO25865253, 
în conformitate cu art.113 din 
Legea nr.31/1990 și prevederile 
art.9 pct.14 din Actul constitutiv 
al societății, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acțio-
narilor SC Albrau PROD SA 
pentru data de 22.12.2020, ora  
12:00, la punctul de lucru din 
Onești, str.Avîntului, nr.20, județul 
Bacău. În cazul neîndeplinirii 
condițiilor legale de validitate, 
Adunarea Generală Extraordinară 

a Acționarilor vor avea loc pe data 
de 23.12.2020 la aceeași oră și la 
aceeași adresă, cu aceeași ordine 
de zi. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Extraordi-
nară: 1.Aprobarea încheierii 
contractului de vânzare-cumpă-
rare între SC Interprest Grup Serv 
SRL și SC Albrau PROD SA 
pentru: suprafața de 6887,309mp 
teren curți construcții, situată în 
intravilanul mun.Onești, Str.Avîn-
tului, nr.20, județul Bacău, cu nr. 
cadastral 891/2, Corp de proprie-
tate “Secția îmbuteliere acool”, cu 
suprafața totală de 1137,76mp, 
având număr cadastral 503/4-
3877, situat pe suprafața de 
6 8 8 7 , 3 0 9 m p  t e r e n  c u r ț i 
construcții, Corp de proprietate 
„Secția fierbere alcool”, cu supra-
fața totală de 988,54mp, având nr 
cadastral 503/2-503/3-503/5, situat 
pe suprafața de 6887,309mp teren 
curți construcții. 2.Diverse. Mate-
rialele aferente punctelor de pe 
ordinea de zi vor fi puse la dispo-
ziția acționarilor la sediul socie-
tății până la data de 21.12.2020. 

Acționarii  pot participa la 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor personal sau prin 
reprezentanți în baza unei împu-
terniciri (procuri speciale) acor-
date pentru această adunare. 
Procurile vor fi depuse în original 
la sediul societății cu cel puțin 48 
de ore înainte de adunare, sub 
sancțiunea pierderii exercițiului 
dreptului de vot la Adunarea 
respectivă.

LICITAȚII
l S.C.Compania Regională de 
Apă Bacău S.A. cu sediul în 
Bacău, str.Henri Coandă, nr.2, jud.
Bacau, tel: 0372.401.301, fax: 
0234.551.175, organizează licitație 
publică conform HG nr.841/1995 
-modificată și actualizată, în 
scopul valorificării următoarelor 
bunuri: 1.tractor rutier U 650 M, 
prețul de pornire este 1.765Ron 
fără TVA. 2.tractor rutier U 650 
M, prețul de pornire este 1.765Ron 
fără TVA. Licitația va avea loc la 
sediul companiei, în ziua de 
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10.12.2020, ora 10.00. Aceste 
bunuri se găsesc la sediul societății. 
Relații  se pot obține la tel . 
0372.401301, fax: 0234/551.175. 
Documentele de participare la lici-
tație vor fi prezentate la secretari-
atul companiei până la data de 
04.12.2020, ora 15:00.

l Foradex Drilling SA cu sediul in 
Bucuresti, str. Milcov, nr. 5, cladirea 
C9, sector 1, CIF 29917118, 
J40/2969/2012, prin lichidator judi-
ciar Via Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
pornind de la valoarea de evaluare 
redusa cu 50% pachetul de 250.800 
part i  sociale ,  reprezentand 
99,992% din capitalul social al 
Foradex International SRL cu 
sediul in Bucuresti, str. Milcov, nr.5, 
cladirea C22, parter, camera 1, 
sector 1, J40/9600/2016, CIF 
36317302, pornind de la pretul de 
4,45 lei/partea sociala, respectiv 
1.116.060 lei intreg pachetul de 
parti sociale. Persoanele interesate 
vor achita taxa de participare de 
7.500 lei fara TVA (8.925 lei cu 
TVA) care include caietul de 
prezentare şi vor depune documen-
tele necesare participarii la licitatie 
impreuna cu taxa de garanţie de 
111.606 lei (10% din pretul de 
pornire) cu cel puţin 1 zi lucratoare 

înainte de data stabilită pentru 
licitaţie, orele 11:00. Pasul minim 
de licitatie este de 1% din valoarea 
de pornire a licitatiei. Licitaţia va 
avea loc în data de 25.11.2020, ora 
11:00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800, 
0728.980.322. In cazul neadjude-
cării, licitatiile vor fi reluate la 
02.12.2020, 09.12.2020, 16.12.2020 
respectiv 22.12.2020 la aceeaşi oră, 
în acelaşi loc.

l  1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Izvoru Birzii, Str. Princi-
pală, judeţul Mehedinţi, telefon 
0252-707443, fax 0252-707443, 
email clizvorul@gmail.com; 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: Primăria Izvoru 
Birzii, concesionează terenul nepro-
ductiv aflat în domeniul privat al 
Primăriei şi situat în Comuna 
Izvoru Birzii sat Baloteşti lot 3, 
suprafaţa 254mp, nr. cadastral 
51719, T 2, P 76. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 

Informațiile se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: Documentația se ridică de la 
sediul Primăriei Izvoru Birzii, Str. 
Principală biroul Registratură, 
printr-o cerere scrisă. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului/ compar-
t i m e n t u l u i  d i n  c a d r u l 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Serviciul Regis-
tratură din cadrul Primăriei Izvoru 
Birzii. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Codului administra-
tive: Costul documentației de atri-
buire- 100 lei. Suma se achită 
numerar la casieria Primăriei 
Izovru Birzii. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
15.12.2020 ora 12:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 16.12.2020, 
ora 10:00; 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
comunei Izvoru Birzii, strada Prin-
cipală, Judeţul Mehedinți, Regis-
tratură; 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta trebuie depusă în 2 
exemplare din care un exemplar 

original şi o copie; 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: Sediul 
Primăriei Izvoru Birzii, strada Prin-
cipală, Judeţul Mehedinți in 
16.12.2020 ora 12:00; 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Mehe-
dinți, Bd. Carol; nr.14, Jud. 
Mehedinți, telefon: 0252/208200 
fax. 0252/314666 e-mail: tr-mehe-
dinți@just.ro; 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
17.11.2020.  

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator, 
emis de Registrul Comerțului 
Cluj-Napoca, pentru SC Expres 
Catering SRL, CUI:24863084, 
J12/4902/2008, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str.Scorțarilor, nr.2. Îl 
declar nul.

l Fundatia ,,Adrian’’, cu sediul in 
Urlati, Str. 23 August, nr. 9, județul 
Prahova, avand CUI 9208707 prin 
lichidator Via Insolv SPRL declar 
pierdut certificatul de inregistrare 
fiscala. Il declar nul.

l Pierdut legitimații de handicap 
emise de DGASPC Vâlcea pe 
numele: Toma Elena Ramona, 
Toma Corina Gabriela, Burda-
lescu Daniel. Se declară nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto - transport marfă şi cartela 
tahograf, eliberate de ARR Rm. 
Vâlcea, pe numele Giumelea 
Constantin-Laurențiu, din Rm. 
Vâlcea, județul Vâlcea.  Se declară 
nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto - transport marfă, eliberat de 
ARR Rm. Vâlcea, pe numele Ilie 
Vasile-Valentin, din comuna 
Morăreşti, județul Argeş.  Se 
declară nul.

l Euro Focus Impex S.R.L., cu 
sediul în Sat Tamaşi,  Com.
Corbeanca, Str.Căminului, nr.14A, 
mansardă,  cam.2,  jud.Ilfov, 
J23/3163/2020, C.U.I: 42565000, 
am pierdut Certificat de înregis-
trare, J23/3163/2020, Certificat 
constatator în baza leg.359 şi 
Rezoluție  director/persoană 
desemnată nr. 90501/27.07.2020. 
Le declar nule.


