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OFERTE SERVICIU
l Haibach Andrei, cu
domiciliul în Timișoara,
blv.Liviu Rebreanu, nr. 134,
județ Timiș, angajez: Bonă,
cod COR 531104- 1 post.
Cerințe: experiență în
domeniu. Selecția are loc la
data de 21.10.2020, ora
12:00, la domicilu. Număr
de telefon de contact:
0752.267.462.
l Școala Gimnazială nr.5
Săcele organizează în data de
09.11.2020 concursuri de angajare pentru ocuparea următoarelor funcții contractual
vacante: 1 post secretar șef, 1
post muncitor întreținere și 0,5
post portar. Amănunte se
găsesc în Monitorul Oficial din
data de 16.10.2020 și pe site-ul
g o v. r o . R e l a ț i i l a
tel.0368.739.179.
l SC Coralis Farm SRL,
având CUI:RO32909476, cu
sediul în Municipiul Deva,
Strada Depozitelor, Nr.1, Județ
Hunedoara angajează: femeie
de serviciu, cod COR 911201- 1
posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul comerțului. Selecția are loc în data de
21.10.2020, ora 12:00, la sediul
societății.
l Firma Astalrom SA angajează în Călărași Inginer
mecanic, Inginer electrician,
Mecanic utilaj, Mecanic auto,
Strungar. CV la adresa: s.
rosca@astaldi.com
l Patiseria Antika SRL, din
Arad, angajeaza 1 lucrator
bucatarie ( spalator vase mari),
cod cor 941.201. Cerinte: studii
gimnaziale. CV - urile se depun
la adresa de mail: moniq_
adriana@yahoo.com . Vor fi
luate in considerare CV-urile
primite pana la data de 22
octombrie 2020. Selectia candidatilor va avea loc in data de 23
septembrie 2020 si consta in
concurs de CV-uri. Info tel
0752.832020.

l Colegiul Naţional „Calistrat
Hogaş”, cu sediul în oraș
Tecuci, str.Costache Racoviţă,
nr.20, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante
de Îngrijitor I, 0,5 normă,
conform
H . G . n r.
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
practică în data de 11.11.2020,
ora 09:00; -Proba interviu în
data de 13.11.2020, ora 09:00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii; -vechime: nu se
cere. 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 Colegiului Naţional
„Calistrat Hogaş” Tecuci, în
intervalul orar 12:00-16:00.
Relaţii suplimentare la sediul:
Colegiului Naţional „Calistrat
Hogaş” Tecuci, persoană de
contact: Chirilă Daniela,
telefon/fax 0236.820.010,
e-mail: lchogas@yahoo.com
l Grădinița cu Program
Prelungit nr.20, cu sediul în
oraș Timișoara, str.Martir
Silviu Motohon, nr.53, județul
Timiș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: îngrijitor -1 normă, muncitor III
-bucătar -1 normă, posturi
contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, conform
H . G . n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 .
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
11.11.2020, ora 10:00; -Proba
practică în data de 11.11.2020,
ora 13:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -Studii medii sau
liceale; -Vechime în muncă:
minim 1 an; -Pentru postul de
muncitor-bucătar -curs de
bucătar; -Recomandare de la
ultimul loc de muncă; -Curriculum Vitae. 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,
respectiv 21.10.202003.11.2020, la sediul sediul
Grădiniței cu Program
Prelungit nr.20, Timișoara
-Biroul administrativ, între
orele 10:00-12:00, cu respectarea tuturor măsurilor de
prevenire a îmbolnăvirilor cu
Sars-Cov-2. Relaţii suplimentare la sediul Grădiniței cu
Program Prelungit nr.20, Timișoara, telefon/fax 0256.212.667.
l Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, cu sediul
în strada Aviaţiei, nr.1, municipiul Roşiorii de Vede, judeţul
Te l e o r m a n , o r g a n i z e a z ă
concurs conform HG
286/23.03.2011 pentru
ocuparea următoarei funcţii
contractual vacante: -muncitor
II șofer -1 post la Biroul Administrativ -Transport. Concursul
se va desfășura astfel:
-muncitor II șofer: -proba
scrisă în data de 11 noiembrie
2020, ora 10:00; -proba interviu
în data de 16 noiembrie 2020,
ora 10:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -muncitor II șofer:
-absolvent de școală generală;
-permis de conducere categoria
B și C; -vechime minim 10 ani
ca șofer profesionist. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la
data de 03 noiembrie 2020, ora
12:00, la sediul spitalului din
strada Aviaţiei, nr.1, municipiul
Roșiorii de Vede, judeţul
Teleorman, împreună cu taxa
de concurs în valoare de 100
RON. Pentru relaţii suplimentare și bibliografia de concurs,
informațiile se obțin la sediul
spitalului din str.Aviaţiei, nr.1,
municipiul Roșiorii de Vede,
judeţul Teleorman, persoană de
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

contact Luța Daniela, telefon
0247.406.085, interior 114;
0785.222.139 (între orele 08:0015:00); fax 0247.406.095;
e-mail: pnfrosiori@yahoo.com
l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, jud.
Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea unui post
contractual temporar vacant,
conform H.G.nr.286/2011, de
asistent medical debutant în
cadrul Secției Boli Infecțioase a
Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc. Condiții
specifice necesare în vederea
participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale:
-studii - diplomă de școală
postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale sanitare prin echivalare. Nu se solicită vechime în
muncă. Calendar concurs:
-04.11.2020, ora 12:00 -proba
scrisă; -06.11.2020, 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
5 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; -autorizație de liberă
practică și asigurare de răspundere civilă profesională
(malpraxis) pe anul în curs;
-copia carnetului de muncă
sau, după caz, o adeverinţă
care să ateste vechimea în
muncă; -fișa medicală -fișa de
aptitudini medicina muncii;
-Curriculum vitae; -recomandare de la ultimul loc de
muncă, acolo unde este cazul;
-cazier judiciar; -certificat de
integritate comportamentală,

GATA!
Simplu, nu?

conform Legii nr.118/2019.
Taxa concurs- 200Lei. Relaţii
suplimentare referitoare la
tematică și bibliografie se pot
obține de la sediul unităţii sau
la telefon 0230.312.023, între
orele 7:30-16:00, persoană de
contact: Mera Nicoleta.
l Biblioteca Bucovinei „I.G.
Sbiera” Suceava, cu sediul în
Suceava, str.Mitropoliei, nr.4,
jud.Suceava, organizează în
temeiul H.G.nr.286/2011, modificată şi completată de
H.G.nr.1027/2014, concurs
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului
vacant de execuţie (personal
contractual): Paznic, studii
medii/generale, Compartimentul Pază -1 post. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 11.11.2020,
ora 10:00; -interviul în termen
de maxim 4 zile lucrătoare de
la susținerea probei scrise.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: *pentru postul de
paznic, Compartimentul Pază:
-Studii medii/generale;
-Vechime în muncă minimă
necesară: 6 luni; -Atestat profesional conform Legii 333/2003;
-Persoană organizată, responsabilă, cu disponibilitate la
program flexibil; -Persoană cu
spirit de observație, atenție
distributivă, îndemânare, viteză
de reacție. Candidaţii vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării
anunţului, respectiv până în
data de 03.11.2020, ora 14:00,
la sediul administrativ al instituţiei, din strada Mitropoliei,
nr.4, etajul I, Secretariat,
Suceava. Dosarele se vor verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la
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sediul administrativ şi pe siteul: www.bbsv.ro. Informaţii
suplimentare şi bibliografia
necesară se pot obţine de la
secretariatul instituţiei, telefon
0230.530.798.
l Școala Gimnazială Nr.1, cu
sediul în sat Sălceni, comuna
Pochidia, județul Vaslui, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de administrator financiar, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 06.11.2020,
ora 09:00; -Proba interviu în
data de 10.11.2020, ora 09:00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 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,
e-mail: salceni@yahoo.com
l Grădinița cu Program
Prelungit Amicii, cu sediul în
orașul Călărași, str.Aleea
Grădiniței nr.1, judeţul Călărași, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: 1 post
muncitor și 1 post îngrijitor,
conform
H . G . n r.
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 16 noiembrie
2020, ora 10:00; -Proba practică în data de 17 noiembrie
2020, ora 10:00; -Proba interviu
în data de 18 noiembrie 2020,
ora 10:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii generale:
medii, școala profesională;
-vechime minim: 3 ani în speci-

alitatea postului; -curs/certificat de calificare în meseria de
lăcătuş, electrician; -să aibă
cunoștințe pentru a putea să
efectueze lucrări de reparații și
de întreținere la instalația de
apă, electrică, sanitară, de
canalizare și de termoficare;
-curs/certificat de calificare în
meseria de îngrijitor copii,
puericultor; -să aibă noţiuni
fundamentale de igienă; -abilităţi de relaţionare-comunicare
cu întreg personalul unităţii de
învăţământ; -abilităţi pentru
munca în echipă. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul: Grădinița cu Program
Prelungit Amicii. Relaţii suplimentare la sediul: Grădinița cu
Program Prelungit Amicii,
persoană de contact: Ene
Ștefania, telefon 0733.907.563,
e-mail: amiciiveseli@yahoo.
com.
l Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, județul Vâlcea, organizează concurs, în conformitate
c u p r e v e d e r i l e H . G . n r.
286/2011, pentru aprobarea
regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant,
cu modificările și completările
ulterioare, și dispozițiile Ordinului M.S.nr.1470/2011, pentru
aprobarea criteriilor privind
angajarea și promovarea în
funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare
publice din sectorul sanitar,
pentru ocuparea unui post
vacant de îngrijitor, fără
vechime, studii generale, la
farmacia cu circuit închis pe
perioadă nedeterminată.
Concursul constă în următoarele probe: selecția dosarelor de
concurs: 04.11.2020, ora 15:00;
proba scrisă: 11.11.2020, ora
9:00, și interviul: 16.11.2020,
ora 9:00, la sediul Spitalului de
Psihiatrie Drăgoești, strada
Spitalului, nr.1, Drăgoești,
județul Vâlcea. Înscrierile se

fac la compartimentul RUNOS
al Spitalului de Psihiatrie
Drăgoești, județul Vâlcea, până
în data de 04.11.2020, ora
15:00, inclusiv, persoană de
contact: Barbu Mariana,
telefon: 0350.802.491.
l ADP Cornetu Serv -Ilfov
organizează în data de
23.10.2020 concurs recrutare
pentru Lucrător salubrizare
spaţii verzi. Detalii la
0786.868.541.
l Casa Oamenilor de Știință,
unitate reînființată prin
H.G.347/1990 cu finanțare de
la bugetul statului, subordonată Academiei Române, organizează în condițiile
Regulamentului- cadru de
organizare și desfășurare a
concursului pentru ocuparea
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale în cadrul
unității Casa Oamenilor de
Ştiință, concursuri pentru
ocuparea, pe durată nedeterminată, a 2 posturi contractual
vacante: -1 post Consilier
juridic IA; -1 post Muncitor
calificat II/ Fochist. Condiții
specifice: Consiler juridic
gradul I A -probă scrisă și
interviu: Licențiat al unei
Facultăţi de Drept (licențiat în
științe juridice); vechime în
specialitate minim 8 ani; înscris
în Colegiul Consilierilor Juridici; apt din punct de vedere
medical pentru exercitarea
funcției; Condiții specifice:
Muncitor calificat II/ Fochistprobă practică și interviu:
Studii generale/ medii; Curs de
calificare fochist și autorizat
I.S.C.I.R.; Vechime în profesie:
minim 3 ani. Concursurile se
organizează la sediul unității
Casa Oamenilor de Știință din
clădirea Casa Academiei,
Calea 13 Septembrie nr.13,
sector 5, Bucureşti, Aripa Est.
Concursul se va desfăşura
după cum urmează: 1. Afișarea
anunțului la sediul unității se
face în data de 20.10.2020. 2.
Data limită până la care se pot
depune personal actele pentru

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
dosarul de concurs la sediul
unității este 03.11.2020 ora
14:00. 3. Etapa I –selecție
dosare- 04.11.2020, ora 15.00.
4. Etapa II -Proba scrisă/ practică- 11.11.2020, ora 10:00. 5.
Etapa III -Interviul17.11.2020, ora 10:00. Secretariatul comisiei de concurs între
orele 09:00-14:00 zi lucrătoare
este asigurat de dna. Macovei
Rebeca, tel. 021.318.24.40,
021.318.81.06 /interior 2708,
e-mail rebeca.macovei@acad.
ro.
l Centru de concurs Şcoala
Gimnazială Domino Servite
organizează, în asociere cu
Grădinița cu program
prelungit „Notre Dame”,
concurs de ocupare a posturilor
didactice vacante, în data de
20.11.2020, ora 10:00, la sediul
unităţii din Voiteg, nr.511, jud.
Timiș, pentru următoarele
posturi: -1 post de învățător/
institutor pentru învăţământul
primar/profesor pentru învăţământul primar pentru angajare
pe perioadă determinată -la
Şcoala Gimnazială Domino
Servite, Voiteg; -2 posturi de
educatoare/ institutor pentru
învăţământul preşcolar/
profesor pentru învăţământul
preşcolar pentru angajare pe
perioadă determinată -la
Grădinița Notre Dame, Timișoara; -câte un post de istorie,
fizică, educație socială,
educație tehnologică și informatică și TIC. Înscrierile se fac
la sediul Centrului de concurs
în perioada 09-13 noiembrie
2020, între orele 08:00-12:30.
Candidaţii pentru concurs vor
prezenta obligatoriu avizul
unităţii particulare.
l Spitalul Orăşenesc Oravița
cu sediul în Oraviţa, organizează concurs/examen în
conformitate cu prevederile
Legii 95/2006 -privind reforma
în domeniul sanitar cu modificările și completările ulterioare
şi OMS nr.954/2017 pentru
modificarea anexei la OMS
284/2007 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organi-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
zare şi desfășurare a concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director din spitalele publice, pentru ocuparea
funcţiei specifice comitetului
director de Director Financiar-Contabil. Criteriile generale:
a)au domiciliul stabil in
România; b)nu au fost
condamnaţi definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii,
de serviciu sau în legatura cu
serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situatiei în care a
intervenit reabilitarea; c)au o
stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare,
conform prevederilor legale în
vigoare. Criteriile specifice:
1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în profil
economic; 2.au minimum 6 ani
vechime în specialitatea
respectivă; 3.dețin certificat de
atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului
european de conturi. Proba
scrisă are loc în data de
11.11.2020, susţinerea proiectului de specialitate în
12.11.2020, interviul de selecţie
în 13.11.2020. Înscrierile se fac
până în data de 04.11.2020, ora
12:00, la sediul spitalului.
Relaţii suplimentare la secretariat spital şi telefon
0734.882.968.
l Next Gen Alien Technologies S.R.L., cu sediul social în
București, Bld.Iuliu Maniu, nr.
61, Clădirea Campus 6.1, birou
211, et.2, sector 6, înregistrată
la ONRC București
J40/12321/2020, CUI:
43098418, angajează: progra-
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mator cod COR 251202 -4
posturi. Pentru CV la adresa
de e-mail contact@immigrations.ro.
l Metalrom S.R.L., cu sediul
social în București, Str.
Alexandru Constantinescu,
nr.22, clădirea C3, cam.2, et.1,
sector 1, înregistrată la ONRC
București J40/26255/1994,
CUI: 6769659, angajează:
secretar administrativ cod
COR -334301 -1 post. Pentru
CV, la adresa de e-mail
contact@immigrations.ro.

ADUNĂRI GENERALE
l Romtas Expres Trans SRL
convoacă Adunarea Generală
a Asociaților în data de
24.10.2020, ora 15.00, la sediul
din București, Bd.Uverturii,
nr.222. Ordinea de zi poate fi
consultată la sediul societății.
Reprezentarea acționarilor se
face pe bază de procură
specială. În cazul în care nu se
va întruni cvorumul de
prezență, Adunarea va avea
loc la data de 25.10.2020, ora
15:00, în aceeași locație. Informații tel.0743.664.153.

LICITAȚII
l Hidrojet SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare în bloc prin
licitaţie publică la prețul total
de 11.904.521 lei proprietate
imobiliară situată în Breaza,
str. Griviței, nr. 18, județ
Prahova, compusa din teren în
suprafață de 20.513 mp și
constructiile C10 (hala monobloc), C11 (punct poarta), C20
(baraca metalica), teren în
suprafață de 358 mp, teren în
suprafață de 1.725 mp, teren în
suprafață de 445,38 mp,
precum și marcile grafice
R050748, R053215 și bunuri
mobile (utilaje și mașini
unelte). Licitaţia va avea loc în
23.10.2020, ora 14:00 la sediul
lichidatorului judiciar din str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. Persoanele interesate
se pot programa pentru vizio-

nare la numărul de telefon
susmentionat (taxa pentru
vizionare este de 1.000 lei
+TVA), iar ulterior vor achizitiona dosarul de prezentare de
la sediul lichidatorului judiciar
şi vor depune documentația
însoțită de taxa de garanţie de
10% din prețul de pornire cu
cel putin o zi înainte de data
licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
zilele de 30.10.2020 și
06.11.2020, aceeaşi oră, în
acelaşi loc.

CITATII
l Numitul Bragă Educard cu
ultimul domiciliu cunoscut in
localitatea Pitești, Str. Ale.
Păpucești, nr. 6, Bl. 55, Sc. A,
Et. 3, Ap. 19, judetul Argeș,
este citat la Judecatoria
Cluj-Napoca pe data de Luni,
02.11.2020, ora 11:00,
completul C-18 NCPC, camera
169 in calitate de parat dosarul
civ. nr. 22560/211/2019, in
procesul pretenții cu reclamanta Farkas Ionuț Gabriel.
l Dosar Nr . 1407/238/2019 .
Slev Valeria , Slev Ioan Si
Cornea Maria sunt citati la
Judecatoria Gurahont pentru
data de 04.11.2020 , ora 9:00 ,
pentru uzucapiune .
l Numita Guzei Margareta,
cu domiciliul necunoscut este
citata la Judecatoria Arad in
data de 12.11.2020 orele 10:00
in dosarul numar
10468/55/2020 - radiere
uzufruct. In caz de neprezentare, cauza se va judeca in
lipsa.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copil u l u i Vâ l c e a , c h e a m ă î n
judecată pe numita: Mohanu
Elisabeta, cu domiciliul legal în
Com. Boișoara, Sat Bumbești,
Jud. Vâlcea, în calitate de
intimat în dosar civil, cu
termen de judecare în data de
23.10.2020, având ca obiect
înlocuire măsură de plasament
la Centrul de Plasament
„Andreea” cu măsura de

plasament la Centrul pentru
Copilul cu Dizabilități, aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.
l Se citează pârâții Moț Elena
, Moș Eana , Stoia Gheorghe ,
Stoia Iosana, Stoia Onuș, Moț
Senti, Stoia Iosana soția lui
Moț Senti, la Judecătoria Ineu
pentru ziua de 21.10.2020 în
proces cu Severa Ioana, în
dosar civil nr. 1482/246/2020
având ca obiect uzucapiune
asupra imobilului din Dud,
nr.384, jud.Arad, compus din
casa de locuit și teren afferent
în suprafață de 2592 mp,
înscris în CF. 308807 Târnova.
l Irina Petru este chemata la
Judecatoria Gurahont, pentru
data de 28.10.2020 ora 9:00, in
calitate de pirit in Dosar nr.
728/238/2020, avind ca obiect
succesiune - prestatie tabulara,
in proces cu Dragan Dragos
Emil Vasile din Buteni nr. 810 ;
Miculit Ana, din Buteni nr.
252; Motiu Ioan Teodor; Motiu
Doduta Maria si Motiu Teodor,
din Buteni nr. 74 jud. Arad.
l În vederea soluţionării
cauzei
civile
cu
nr.2044/293/2020, af lată pe
rolul Judecătoriei Rupea, jud.
Braşov, având ca obiect „cerere
declarare judecătorească a
morţii” numitului Stanciu
Gheorghe ID.George născut la
data de 26.05.2014, în
Dâişoara, com.Ungra, jud.
Braşov, fiul lui Stanciu Arsenie
şi Răţoiu Elisaveta. Invităm
orice persoană să comunice
datele pe care le cunoaşte în
legătură cu numitul Stanciu
Gheorghe ID.George la Judecătoria Rupea, str.Republicii,
nr. 155, jud.Braşov.

SOMAȚII
l Î n d o s a r u l c u n r.
1343/210/2020 al Judecatoriei
Chisineu Cris, avand ca obiect
uzurpaciune, reclamanta Betea
Elena a solicitat instantei,
constatarea ca a dobandit
dreptul de proprietate prin
uzurpaciune asupra imobilului
teren intravilan gol in supra-
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

fata de 1440 mp din Caporal
Alexa nr. 3, jud. Arad inscris in
CF. 312382 Santana, top.
674,675/a. Toti cei interesati in
cauza pot formula opozitie la
prezenta somatie in termen de
30 de zile de la publicarea
somatiei, in dosarul inregistrat
la Judecatoria Chisineu Cris.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3)
din Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului
SC Oxiizostar SRL,
CIF:33268159, J16/996/2014,
dosar nr. 6912/63 anul 2020 –
Tribunalul Dolj. Termen
pentru depunerea cererilor de
creanţă la 02.11.2020;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
la 16.11.2020; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
14.12.2020. Administrator
judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL
l Institutul Clinic Fundeni, cu
sediul în Municipiul București,
Șoseaua Fundeni nr.258, sector
2, având cod fiscal nr.4204003,
anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obținere a autorizației de
mediu pentru activitățile: cod
CAEN 8610 -Activități de asistență spitalicească, cod CAEN
8622 -Activități de asistență
medicală specializată, cod
CAEN 8690 -Alte activități
referitoare la sănătatea
umană. Informațiile privind
potențialul impact asupra
mediului al activității pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului
București din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr.1, între orele
9:00-12:00, de luni până vineri.
Observațiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM
-București, în termen de 10 zile

GATA!
Simplu, nu?

de la data publicării prezentului anunț.
l Unitatea administrativ-teritorială Gogoşu, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.6, 7, 12, 36, 42,
46, începând cu data de
29.10.2020, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Comunei
Gogoşu, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului
şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul
primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare decât cele menționate
mai sus nu vor fi luate în
considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială comuna Predești, din
județul Dolj, anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.3, 7, 26, 39, începând cu data de 29.10.2020, pe
o perioadă de 60 de zile, la
sediul Comunei Predești,
conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul
Primăriei comunei Sălcuța și
pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât
cele menționate mai sus nu vor
fi luate în considerare.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
OCPI Dolj anunță publicarea
documentelor tehnice ale
cadastrului pentru UAT
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Pielești, sectoarele cadastrale
nr.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, începând
cu data de 26.10.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Pielești, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară.
l Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Denumire judeţ: Mehedinţi. Denumire: UAT Vânjuleţ. Sector
Cadastral: 0-59. Oficiul de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi anunţă publicarea documentelor tehnice ale
c a d a s t r u l u i p e n t r u U AT
Vânjuleţ, pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Data de
început afişare: 26.10.2020.
Data de sfârşit afişare:
24.12.2020. Adresa locului
afişării publice: Sediul Căminului Cultural al UAT Vânjuleţ.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul căminului
cultural din localitatea Vânjuleţ
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Informaţii privind
Programul Naţional de
Cadastru şi Carte funciară

2015-2023 se pot obţine pe
site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/.
l S.C. Eunited Tour S.R.L., cu
sediul în str.Piata Amzei, nr. 8,
sector 1, București, înregistrată
la O.N.R.C. O.R.C.T.B., cu
C.U.I. 41633646, informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea
„Hoteluri și alte facilității de
cazare similare cu restaurant,
bar și grădină de vară la Hotel
Atrium Ateneu City Center.
Desfășurată în Piața Amzei, 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
bezinăriei Lukoil), între orele
09:00-12:00, de luni până vineri.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul A.P.M. București în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului
anunț.

l PIERDERI
l Group Eksen Data Solutions
SRL, cu nr. de înmatriculare la
ORCTB J40/7843/1999 și
CUI:12127475, declară pierdute și nule Certificatul de
înregistrare și Certificatul
constatator al societății.
l Declar pierdut și nul Certificat de pregătire profesională a
conducătorului auto, eliberat de
ARR Vâlcea pe numele Voicilă
Ovidiu Ilie.
l Pierdut Certificat constatator
aferent declarației nr.45584 din
13.10.2014, emis de ORCT

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
M u r e ş p e n t r u Te c s y s t e m
Consulenza SRL, cu sediul în
oraş Ungheni, nr.470C2, parter,
judeţul Mureş, CUI 30190705.
Îl declar nul.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea Gina, C.I.F. 25259222, cu sediul
în mun. Iași, șos.Ștefan cel
Mare și Sfânt, nr. 4, complex
Exclusive Residence, bloc A2,
demisol, spațiul nr.6, Cod
postal: 700498, jud.Iași, declară
pierdute certificatele constatatoare originale si certificatul de
înregistrare original, pentru
societatea„Tehno Sudura”
S.R.L. cu sediul în mun. Brăila,
str. Unirii, nr. 261, jud. Brăila,
înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă
Tr i b u n a l u l B r ă i l a c u
J9/1108/2007 și CUI: 22862376

