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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Sarerom Srl cu sediul în Com.
Afumați, jud.Ilfov, Șos.Bucu-
rești-Urziceni, Nr.89, înregistrată 
la ORC J23/3342/2014, CUI 
24255982, angajează: mecanic 
uti laj ,  cod COR 723302 -3 
posturi; șef echipă specializată, 
cod COR 541106 -2 posturi și 
maistru mecanic, cod COR 
311508 -3 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail:  igen91241@
gmail.com.

l Subscrisa Școala Gimnazială 
Homorodu de Mijloc, judeţul 
Satu Mare, în conformitate cu 
art.7 alin.4 din H.G. nr.286 din 
23 martie 2011 cu modificările și 
completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant de 
îngrijitor curăţenie (0,25 normă). 
Condiții specifice: -studii medii 
atestate cu certificat de absolvire 
a ciclului inferior al liceului, 
-vechimea în specialitate minim 
2 ani. Dosarele de concurs se vor 
depune la sediul instituţiei, 
compartimentul secretariat, în 
perioada  21.01.2021-04.02.2021, 
zilnic în intervalul orar 08-14:00. 
Proba scrisă va avea loc în data 
de 11.02.2021, ora 9:00, interviul 
în 15.02.2021 ora 10:00  la sediul 
unităţii de învăţământ. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. 
de telefon 0261/870715. 

l SC Cadima General Construct 
SRL, având CUI:43283121, cu 
sediul în sat Balta Doamnei, 
comuna Balta Doamnei, nr.171, 
angajează: dulgheri, cod COR 
711501- 20 de posturi, muncitori 
necalificați la demolarea clădi-
rilor, căptușeli, zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet, 
cod COR 931301- 25 de posturi, 
zidar rosar-tencuitor, cod COR 
711205- 20 de posturi, fierar 
betonist, cod COR 711402- 20 de 
postur i ,  zugrav,  cod COR 
713102- 15 posturi, electrician în 
construcții, cod COR 741101- 10 
posturi,  faianțar, cod COR 
712201- 15 posturi, sudor, cod cor 
721208- 5 posturi, montator 
pereți și plafoane din ghips-
carton, cod cor 712406- 10 
posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul construc-
țiilor. Selecția are loc în data de 
21.01.2021, ora 10:00, la sediul 
societății.

l Școala Gimnazială Calopăr, cu 
sediul în Comuna Calopăr, Str.
Principală, nr.182, jud.Dolj, tel/
fax: 0251.350.581, partener în 
proiect, anunță scoaterea la 

concurs în data de 09.02.2021, în 
cadrul Proiectului POCU/74/6/18 
„Școala noastră, școala comuni-
tății” a 5 posturi de experți,  
p e n t r u  p e r i o a d a  m a r t i e 
2021-octombrie 2021 după cum 
urmează: A2.Educator preșcolar- 
1  p o s t ;  A 4 . 2 . R e s p o n s a b i l 
program SDS- 1 post; A4.2.Pro-
fesor program SDS ciclul gimna-
zial- 1  post; A9.Profesor  de 
Limba română- program A doua 
șansă- 1 post. A9.Profesor  de 
Limba engleză- program A doua 
șansă- 1 post. Depunerea dosa-
relor: până la 09.02.2021, ora 
12:00. Informații suplimentare la 
sediul unitășii sau la numărul de 
telefon menționat, orele 08:00-
12:00.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în Slatina, Str.
Bulevardul Sfântul Constantin 
Brâncoveanu, nr.1, județul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
vacante de execuție pe perioadă 
nedeterminată, de: -Comparti-
ment Activități Sportive și de 
Agrement Club Nautic -funcți-
onar-  (număr  postur i :  1 ) , 
c o n f o r m  t e m e i u l u i  l e g a l 
H.G.286/2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -depunere 
dosare concurs: în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, respectiv până la 
03.02.2021, ora 16:00; -selecția 
dosarelor: 04.02.2021; -proba 
scrisă: 11.02.2021, ora 10:00; 
-interviul: 15.02.2021, ora 10:00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: 
Condiţii specifice: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -vechime în muncă -minim 
6 luni. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Compartiment 
Juridic, Relaţii cu Publicul, 
Resurse Umane, de luni până joi 
între orele 08:00-16:30, vineri 
între orele 08:00-14:00 sau la 
telefon 0349/738.657.

l Colegiul Tehnic Infoel, cu 
sediul în Bistriţa, strada Calea 
Moldovei, nr.20, judeţul Bistriţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Bibliotecar I-M: 
Număr posturi 1, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 11.02.2021, ora 10:00; 
-Proba interviu în data de 
15.02.2021, ora 10:00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime: minim 3 ani în 
muncă. Candidaţii vor depune 

dosarele  de  part ic ipare  la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sediul Colegiului Tehnic Infoel 
Bistriţa. Relaţii suplimentare la 
sediul: Colegiului Tehnic Infoel 
Bistriţa, persoană de contact: 
Clapa Nicoleta-Monica, telefon 
0263/211.573, fax 0263/211.573, 
E-mail : office@infoel.ro.

l Primăria Comunei Dumbră-
veni, județul Suceava, în temeiul 
legal H.G.286/2011, organizează 
concurs de ocupare a funcției 
contractuale vacante, pe peri-
oadă nedeterminată, de consilier 
1, compartimentul cultură, bibli-
otecă, sport. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie 
îndepl inească următoarele 
condiții: -studii cu licență-facul-
tate de științe economice, admi-
nistrarea afacerilor; -vechime 
obligatorie într-o funcție mana-
ger ia lă  de  min im 10  an i . 
Concursul se va desfășura la 
sediu l  Pr imăr ie i  Comunei 
Dumbrăveni astfel: -Proba scrisă 
în data de 11.02.2021, ora 10:00; 
-Proba interviu în data de 
12.02.2021, ora 10:00. Data 
limită de depunere a dosarelor 
este 03.02.2021, orele 15:00, la 
Secretariatul Primăriei Comunei 
Dumbrăveni. Bibliografia și 

condițiile de participare sunt 
afișate la sediul  Primăriei 
Comunei Dumbrăveni, persoană 
de contact: Mihai Chiriac, tel 
0745.437471.

CITAŢII
l Subsemnații Rotariu Ioana 
Loredana, Rotariu C-tin Ciprian 
sunt citați în calitate de intimați 
pârâți în dosar nr.2779/291/2015, 
termen: 24.02.2021, ora 09:00, la 
Tribunalul Neamț.

l  Terci Nicoleta Alina este 
chemată la Judecătoria Alexan-
dria în ziua de 11.02.2021,ora 
9,00, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 7286/740/2019 având 
ca obiect divorţ.

l Se citează pârâtul Ursu Ion, cu 
ultimul domiciliu în orasul 
Buhuși, str.Tineretului, bl.12, 
sc.C, ap.20, jud.Bacău, în dosarul 
civil nr.1722/199/2019, pe rolul 
Judecătoriei Buhuși, în proces cu 
Ursu Vasilica, având ca obiect 
d i v o r ț  c u  m i n o r i ,  p e n t r u 
termenul din 22.03.2021, ora 
09:00. 

l Se citează pârâtul Savin Vasile, 
cu ultimul domiciliu în orasul 
Buhuși, str.Aurel Vlaicu, bl.3, 
sc.A, ap.15, jud.Bacău, în dosarul 
civil nr.1089/199/2020, pe rolul 

Judecătoriei Buhuși, în proces cu 
Diria Maria Gianina, având ca 
obiect stabilire măsuri minor, 
pentru termenul din 22.02.2021, 
ora 11:00.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata la 
Judecatoria Gurahont , sub 
nr.1097/238/2020 , posesorul Onica 
Ioan a invocat dobindirea drep-
tului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului inscris in 
CF 300423 Ignesti , nr.top 48 , in 
suprafata de 2160 mp , aflat in 
proprietatea numitului Irimie 
Moisa. Toti cei interesati sunt 
somati sa formuleze opozitie , cu 
precizarea ca , in caz contrar , se 
va trece la judecarea cererii in 
termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urma publicatii .  

l Prin cererea inregistrata la 
Judecatoria Gurahont ,  sub 
nr.1152/238/2020 , posesorul Baci 
Ilie a invocat dobindirea dreptului 
de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului inscris in CF 8 
Luncsoara , nr.top 2052 , in supra-
fata de 1418 mp , aflat in proprie-
tatea numitilor Baci Solomon , 
Baci Rozalia , Baci Carolina , 
Banciu Solomon , Banciu Iosif , 
Nicula Mihail , Baciu Roman , 
Baciu Magdalena , Baciu Traian si 
Baciu Anisca. Toti cei interesati 

Nr. 
crt. 

Denumire material 
Cantitate 

[m] 

Preț de pornire a 
licitației fără TVA 

[lei/m] 

Locul unde este 
depozitat materialul  

1 Tubing 2 3/8" x 4,83 J55 uzură 90%  2321,75 15 Secția de Producție   
Delenii, jud. Mureș 2 Tubing 2 7/8" x 5,51 J55 uzură 90%  42972,09 18 

3 Saltea cu arcuri   90 x 200  34 80 
C.I.R.R.F.M. Bazna, 

jud. Sibiu 
4 Saltea cu arcuri 160 x 200  6 150 
5 Saltea cu arcuri 180 x 200  3 160 
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sunt somati sa formuleze opozitie 
, cu precizarea ca , in caz contrar , 
se va trece la judecarea cererii in 
termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urma publicatii .  

DIVERSE
l S.N.G.N.Romgaz S.A. Sucur-
sala Tg.Mureș, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de 
m e d i u  p e n t r u  p r o i e c t u l 
Construire Instalație Tehnolo-
gică Sonda 3 Vaida, propus a fi 
amplasat în comuna Caianu, 
extravilan, județul Cluj. Infor-
mațiile privind proiectul propus, 
pot fi consultate la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului 
Cluj, Calea Dorobanților, Nr.99 
și la sediul SNGN Romgaz SA 
Sucursala Tg.Mureș, din munici-
piul Tg.Mureș, str.Salcâmilor, 
nr.23, în zilele de luni-joi, între 
orele 09:00-16:00 și vineri între 
orele 09:00-12:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Cluj. 

l SC Dream   Pizza SRL cu 
sediul în str. Drumul Taberei nr. 
28, bl. T2, sector 6, București, 
înregistrată la ONRC-ORCTB 
cu CUI nr. 11202439 informează 
pe cei interesanți că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea auto-
rizației de mediu pentru activi-
t a t e a  c o d  C A E N  5 6 1 0 
-Restaurante. Desfășurată în str. 
Drumul Taberei, nr. 28, bl. T2, 
parter, sector 6, București. Infor-
mații se pot solicita la sediul 
Agenț ie i  Pentru Protecț ia 
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 A.P.M București 
în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț. 

l Titularul proiectului: S.C. 
Global Extension S.R.L. titular al 
proiectului Construire imobil 
locuinţe colective P+8, anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M. București, în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului: nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului, pentru proiectul 
Construire imobil locuinţe colec-
tive P+8, propus a fi amplasat în 
București, sector 4, Str. Aleea 
Pogoanelor 1-3, Lot 1. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Bucu-
rești din București, sector 6, 

Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele 
de luni- vineri, între orele 9:00-
12:00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmbuc.
anpm.ro/. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.

l Titularul proiectului: S.C. 
Global Extension S.R.L. titular 
al proiectului Construire imobil 
locuinţe colective P+8, anunţă 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M. București, în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului: nu se 
supune evaluării impactului 
a s u p r a  m e d i u l u i ,  p e n t r u 
proiectul Construire imobil locu-
inţe colective P+8, propus a fi 
amplasat în București, sector 4, 
Str. Aleea Pogoanelor 1-3, Lot 2. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul A.P.M. 
București din București, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele 
de luni- vineri, între orele 9:00-
12:00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmbuc.
anpm.ro/. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/ obser-
vaţii 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 Unitatea Administrativ-Teri-
torială Adămuș, din județul 
Mureș, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale 
nr.33 și 71, începând cu data de 
27.01.2021, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei, 
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 primă-
riei și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. 

l Sc Fiul Tâmplarului Srl cu 
sediul în Miercurea Sibiu, str. 
Dr.O. Breazu, nr. 57, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a 
autorizației de mediu pentru 
activitatea 3109 -Fabricarea de 
mobilă N.C.A. ce se desfășoară în 
localitatea Miercurea Sibiu, str. 
Dr.O. Breazu, nr. 57. Informațiile 
privind potențialul  impact 

asupra mediului pot fi consultate 
la sediul Agenției de Protecția 
Mediului Sibiu din mun.Sibiu, 
str.Hipodrumului, nr.2A. Obser-
vațiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul A.P.M.Sibiu. 

l Aducem la cunoștinta publică 
faptul că pe rolul Judecătoriei 
Arad  se  a f lă  dosaru l  nr. 
16725/55/2019, având ca obiect 
deschiderea procedurii de decla-
rare judecătorească a mortii 
numitului Maticiuc Constan-
tin-C osmin, cu ultimul domi-
ciliu situat în com. Semlac , nr. 
1304, jud. Arad, și invităm orice 
persoană care cunoaște date în 
privinta dispărutului, să le 
comunice instantei de judecată. 

LICITAŢII
l Hidroconstructia SA UCM 
Argeș organizeaza licitatie de 
v a n z a r e  m i j l o a c e  f i x e  i n 
29.01.2021, ora-11:00. Infor-
matii: 0248.635.500, cosmin.
chitu@hidroconstructia.com

l CEC Bank S.A. Sucursala 
Alexandria, cu sediul în munici-
piul Alexandria, str. București, 
nr. 59, organizează în data  de 
02.02.2021, ora 13:00, licitaţie 
deschisă fără preselecţie, pentru 
vânzarea unui autoturism marca 
Logan. Preţul de pornire a licita-
ţiei este de 5300 lei, iar dosarul 
de prezentare este 10 lei. Relaţii 
la dl Budurea Mihail Remus - 
tel. 0730.233.100.

l SC Aghiro SRL- în faliment, 
CUI RO 10375229, J24/205/1998, 
cu sediul social în loc. Baia Mare, 
str. Mărgeanului, nr. 8C, jud. MM, 
prin lichidatorr judiciar Reoinsolv 
IPURL desemnat de Tribunalul 
MM în DS nr. 2192/100/2014, 
vinde la licitație publică următoa-
rele bunuri din averea debitoarei:  
Stocuri: veioză E14 15W, 6-10kg 
SARE BABA, Lustră Savoy, 
Aplică Imprerial, Aplică Fellini 
3x20W 12V, Adaptor pentru tub 
circular 22W, becuri, doza pentru 
spot, dulie; Preț: 3037,2 lei. Parti-
cipanții la licitație vor achita, în 
contul de lichidare al debitoarei, 
până în ziua licitației, o garanție 
de 10% din prețul de pornire al 
licitației; Pasul de licitație este de 
5% din prețul de pornire la lici-
tație. - Lista cu bunurile și prețul 
de vânzare poate fi consultată la 
sediul lichidatorului judiciar. - 
Dacă un eventual adjudecatar nu 
plătește în termen de 30 de zile 
diferența de preț, pierde avansul 
plătit, urmând a se organiza o 
nouă licitație. - Prețul de pornire 
la licitație este 20% din prețul de 
evaluare; Licitația va avea loc în 

data de 29.01.2021, ora 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Baia Mare, Str. George Coșbuc, 
nr. 25A, etaj IV, cam. 38, jud. 
MM, Reoinsolv IPURL, Infor-
mații suplimentare se pot obține 
la numerele de telefon: 0745 503 
123

l 1.Informații generale privind 
concedentul: Comuna Mădăras, 
Principală,  nr.1,  Mădăras, 
j u d e ţ u l  B i h o r,  t e l e f o n 
0259/379.432, fax 0259/379.493, 
emai l  pr imaria_madaras@
yahoo.com. 2. Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii: 
Concesionarea unei suprafeţe 
totale de teren de 697.229mp 
având nr.cadastrale: 263 înscris 
în CF52517 Mădăras, în supra-
faţă de 631108 și 264 înscris în 
CF52516 Mădăras în suprafaţă 
de 66.121mp, care este situat în 
zona de producție, servicii și 
depozitare a localităţii Mădăras, 
aparţinând domeniului privat al 
Comunei Mădăras, prin organi-
zarea procedurii de licitatie, 
conform O.U.G. nr.57/2019 și 
H.C.L. nr.98/26.11.2019. 3. Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: Se găsesc în Caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: Documentația de 
atribuire poate fi obtinuță de la 
sediul  Pr imărie i  Comunei 
Mădăras, localitatea Mădăras, 
nr.1, județul Bihor, de către 
persoanele care transmit o solici-
tare în acest sens prin: mijloace 
electronice, e-mail sau pe suport 
de hârtie. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul Achi-
z i ț i i  d in  cadrul  Pr imărie i 
Mădăras, localitatea Mădăras, 
nr.1, județul Bihor, telefon 
0730.092.253. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Pe suport de hârtie, 
contravaloarea acesteia fiind de 
50 de lei. Plata poate fi făcută la 
casieria Primăriei Mădăras sau 
î n  c o n t u l  n r . 
RO98TREZ0835006XXX000035 
deschis la Trezoreria Munici-
piului Salonta. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
29.01.2021, ora 15:00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: Se regă-
se sc  în  Documenta t ia  de 
atribuire. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 10.02.2021, 
ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Mădăras, localitatea 

Mădăras, nr.1, judetul Bihor 
-Registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Un exemplar. 5. 
Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 11.02.2021, ora 
12:00,  la  sediul  Pr imărie i 
Comunei Mădăras, localitatea 
Mădăras, nr.1, judetul Bihor. 
6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Bihor, 
Sectia de Contencios Adminis-
trativ și Fiscal, judetul Bihor, str.
Parcul Traian, nr.10, cod poștal 
410033, telefon 0259/414.896, 
poștă electronică: tribunalul-
bihor@just.ro.

PIERDERI
l  Pierdut atestat marfa si 
atestat persoane,cartela tahogra-
f,pe numele Marius Minciuna,se 
declara nule

l Pierdut atestat instructor 
auto, emis de ARR Prahova, pe 
numele de Danescu Mihaela 
Angela. Il declar nul.

l Societatea Geopag Impex 
S.R.L., identificată prin număr 
de ordine în Registrul Comer-
țului J5/1149/1995, cod unic de 
înregistrare 7574108 și sediul 
social în Oradea, Str. Erofte 
Grigore, Nr.18, Bloc Q94, Ap. 3, 
jud.Bihor, declar pierdute și nule 
toate certificatele constatatoare 
ale societății emise de către 
ORCT Bihor.

l Pierdut certificat de compe-
tenţă profesională tip cartelă 
CPC marfă /per soane ,  n r. 
0254326001 eliberat de ARR și 
certificat de transport agabari-
tice cu nr. 0005679 eliberat de 
ARR pe numele Crângașu 
Florin. Le declar nule.

l Pierdut Atestat transport 
marfă, pe numele Cosmescu 
Marin, din comuna Morărești, 
jud. Argeș, eliberat de ARR 
Argeș. Se declară nul.

l  Pierdut atestat transport 
marfa, emis de ARR Prahova, pe 
numele  de  Coman Ovidiu 
Marian. Il declar nul.

l Subscrisa Talor Developers 
S R L ,  J 4 0 / 2 4 5 1 / 2 0 0 8 , 
CUI:23263987, declarăm pierdut 
certificatul de înregistrare nr.
B3245718/09.03.2017 emis de 
ORC-TB. Îl declarăm nul.


