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OFERTE SERVICIU
l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 3
posturi experți în proiectul POCU I.D.
135129. Relații pe site-ul ISJ Dâmbovița.

VÂNZĂRI CASE
l Vând casă 5 camere, cu teren 900 mp, in
Sibiu, zona Trei Stejari, pret 350.000 euro.
0788.298.776.

CITAȚII
l Husein Veronica și Ivan Ramona
Mihaela (Petcu) sunteți chemate la Judecătoria Tulcea, camera sala nr. 3, complet
C2, în ziua de 24 iunie 2021, ora 09.00, în
calitate de pârâte, în proces cu Consiliul
Local Tulcea -Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, în calitate de reclamant în dosar nr. 3909/327/2021.
l Se citeaza Numitii Nedelcu Gelu, cetatean roman, Nedelcu Ion, Nedelcu
Alexandru, Nedelcu George, Nedelcu
Cristi, domiciliati in sat. Cataloi, str.
Italiana, nr. 11 com. Frecatei, jud. Tulcea,
sunt citati pentru data de 06.07.2021,
ora-10.00 la Biroul Individual Notarial
Mariana Mocanu din orasul Babadag, str.
Mihai Viteazu, nr. 9, jud. Tulcea, in cauza
succesorala privind pe defuncta Chilug
Veta, in dosarul succesoral nr. 130/2021.
l România. Judecătoria Lugoj. Judeţul
Ti m i ş . C o d o p e r a t o r 2 9 2 6 . D o s a r
3987/252/2020. Din 11.06.2021. Citaţie nr.
3987/252/2020. Pârâta Bălănescu Ecaterina, cu ultimul domiciliu cunoscut în
municipiul Timişoara, str. Hebe, nr. 28, sc.
G, ap.12, judeţul Timiş, în prezent cu
domiciliu necunoscut, este citată la Judecătoria Lugoj pentru termenul 08.07.2021,
ora 11.00, sala 10, Complet C5, în proces
cu reclamantul Novacoviciu Mircea,
având ca obiect sistare indiviziune -rectificare C.F.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afișarea publică
a documentelor tehnice ale cadastrului.
Denumire județ: Prahova. Denumire UAT:
Bălțești. Sectoare cadastrale: 10, 14, 15, 16
și 17. OCPI Prahova anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale numerele 10,

14, 15, 16 și 17, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art. 14(alin1) și (2)
din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările
si completările ulterioare. Data de inceput a
afișării: 28.06.2021. Data de sfârșit a
afișării: 26.08.2021.Adresa locului afișării
publice: Primăria Bălțești, comuna Bălțești,
Str. Bisericii, nr. 23. Repere pentru identificarea locației: centrul satului Bălțești, Str.
Bisericii, nr. 23, comuna Bălțești. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei Bălțești,
si pe site-ul ANCPI. Alte indicatii utile
pentru cei interesati: tel 0244219023, fax
0244219486, e-mail primar@primariabaltesti.ro. Informații privind Programul
național de cadastru și carte funciară 20152023 se pot obține de pe site-ul ANCPI la
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Unitatea Administrativ- teritorială
Nicolae Bălcescu cu sediul în str. Principele Mihai nr.37, comuna Nicolae
Bălcescu, județul Călărași, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2,
3, 4, 5, 9, 13, 16, 18, 19 și 20 începând cu
data 16.06.2021 timp de 60 de zile, la
sediul Primăriei Nicolae Bălcescu conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului
și a publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse de către proprietarii sau de
alți deținători, la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l SC Lidl Imobiliare Romania Management SCS, titular al Planului Urbanistic
„Construiere clădire P+1E-Magazin retail,
amenajări exterioare, spații verzi plantate,
alei și accese carosabile și pietonale,
parcări pentru mașini electrice, racorduri
la drumurile publice, bariere de acces,
împrejmuire, amplasare semnale publicitare, branșamente la utilități, desființare
clădire existentă, organizare de șantier”,
județul Constanța, oraș Năvodari, str.
Constanței, nr.2D, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea
obținerii avizului de mediu pentru
avizarea planului urbanic „Construiere
clădire P+1E-Magazin retail, amenajări
exterioare, spații verzi plantate, alei și

accese carosabile și pietonale, parcări
pentru mașini electrice, racorduri la
drumurile publice, bariere de acces, împrejmuire, amplasare semnale publicitare,
branșamente la utilități, desființare clădire
existentă, organizare de șantier”. Observațiile publicului se primesc în scris la sediul
A.P.M.Constanșa, str.Unirii, nr.23, zilnic
între orele 08.00-16.00, în termen de 15
zile calendaristice de la apariția anunțului.
l S.C. Euro Quip Internaţional S.R.L., cu
sediul situat în București, Sector 2, Şos.
Colentina, Nr.2C, Bl.4, Sc.B, Et.4, Ap.63,
anunță depunerea documentației la
Agenția Pentru Protecția Mediului, întocmită conform Ord.1798/2007, în vederea
obținerii Autorizației de Mediu pentru
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obiectivul „punct de lucru S.C. Euro Quip
Internaţional S.R.L. pe amplasamentul
din Sat Căldăraru, Comuna Cernica,
Stada Viitorului, Nr.2, Jud.Ilfov”. Activitatea constă în „Producția, comercializarea, instalarea, întreținerea și repararea
echipamentelor de testare și verificare
pentru service-uri auto (standuri de
frânare, detectoare de jocuri în articulații,
standuri cu cleme pentru blocarea roților
etc.)”. Orice informații, sugestii și contestații privind impactul asupra mediului se
pot primi zilnic la sediul A.P.M.Ilfov, din
București, Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector
6, de luni până joi, între orele 08.00-16.30
și vineri, între orele 08.00-14.00, pe toată
durata derulării procedurii de autorizare.

SOMAȚII
l Somație emisă de Judecătoria Toplița în
dosarul nr. 673/326/2021 în temeiul încheierii de ședință din data de 11 iunie 2021.
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Toplița sub nr. 673/326/2021 petenta
Truța Elena, dom. în Toplița str. Zencani,
nr. 49, jud. Harghita, a invocat dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune,
cu joncțiunea posesiilor, asupra imobilului
teren intravilan în suprafață totală de 6.591
mp, situat în mun. Toplița, str. Mesteacănului, F.N., compus din două loturi de
1.300 mp și respectiv 5.291 mp, despărțire
de str. Mesteacănului, înscris în CF nr.
57589 Toplița nr. top. 1875 cu suprafața
totală de 8.650 mp, identificat în expertiza

Povestea fabuloasă a primei
femei chirurg din România

File de jurnal.
Memorii

Mobilizată în Primul Război Mondial cu gradul de maior, a
realizat numeroase intervenţii chirurgicale prin care a salvat
sute de vieţi. A condus, concomitent, spitalele „Colţea”, cel al
„Şcolii de Poduri şi Şosele”, precum şi Spitalul de Chirurgie
instalat în Palatul Regal, la cererea Reginei Maria. Cu toate
acesta, Marta Trancu s-a luptat toată viața pentru
recunoașterea statutului de medic, confruntându-se
cu opoziții din partea colegilor, nefiind acceptată drept
chirurg pentru că era femeie

Luni, 28 iunie, exclusiv cu Jurnalul!

extrajudiciară topografică efectuată de
expert Imre Tibor. Toți cei interesați sunt
somați să formuleze opoziție,cu precizarea
că, în caz contrar se va trece la judecarea
cererii în termen de o lună de la emiterea
celei din urmă publicații. Prezenta somație
se afișează la sediul Judecătoriei Toplița, la
sediul primăriei municipiului Toplița i se va
comunica petentului căreia i se pune în
vedere să o publice într-un ziar regional și
unul de circulație națională și să depună la
dosar dovada publicării. Președinte Portik
Maria Silvia, Grefier Szarvas Elena.

LICITAȚII
l Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești,
Piața Eroilor nr. 1 A, județul Prahova CIF
Publicitate
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2844855 în conformitate cu prevederile
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 208/17.06.2021 organizează in data de 09.07.2021 ora 10:00
licitația publică pentru atribuirea în baza
unui contract de licență exclusivă cu titlu
oneros a 6 mărci „FC Petrolul Ploiesti” –
M 2006 09867, „Petrolul 95” – M 2007
06697, „Petrolul 52” – M 2007 06696, „FC
Petrolul Ploiesti 1924” – M 2006 09869,
„Fotbal Club Petrolul” – M 2006 10057,
„Petrolul Ploiești” – M 2007 02960, aflate
în proprietatea privata a Municipiului
Ploiești: Obiectul licitației: Atribuirea în
baza unui contract de licență exclusivă cu
titlu oneros a 6 mărci: „FC Petrolul
Ploiesti” – M 2006 09867, „Petrolul 95” –
M 2007 06697, „Petrolul 52” – M 2007
06696, „FC Petrolul Ploiesti 1924” – M
2006 09869, „Fotbal Club Petrolul” – M
2006 10057, „Petrolul Ploiești” – M 2007
02960 / Preț pornire licitație: 10.0913 lei /
Taxa de participare: 6.000 lei / Garanție
de participare: 10.0913 lei / Contravaloare
documentație de atribuire: 1.000 lei. Licitaţia publică va avea loc în data de
09.07.2021 orele 1000, la sediul Municipiului Ploieşti în P-ţa Eroilor nr.1, în Sala
de Şedinte situată la etajul 1, judeţul
Prahova. Documentația de atribuire se
achiziționează de la Direcția Gestiune
Patrimoniu (Municipiul Ploiești, Piața
Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409) în baza
unei dispoziții eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este
02.07.2021 ora 11:00. Data limită de depunere a dosarului de participare la licitație:
08.07.2021 ora 11:00. Dosarul de participare, compus din două plicuri sigilate,
unul exterior și unul interior, se depune la
Registratura Municipiului Ploiești, Piața
Eroilor nr. 1A, parter. Ofertantul are
dreptul de a transmite oferta: prin poștă si
implicit direct la sediul autorității contractante. Oferta din plicul interior va fi
depusă într-un singur exemplar semnat de
către ofertant. Informații suplimentare se
pot obține de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare
Patrimoniu, Municipiului Ploiești, Piața
Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la
telefon 0244 516699 interior 546. Prezentul
anunț a fost transmis către Monitorul
Oficial în vederea publicării acestuia la
data de 17.06.2021.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani, str. Cuza Vodă nr.50-52,
localitatea Focşani, judeţul Vrancea, organizează licitaţie publică în baza H.C.J.
nr.23/29.01.2020 în conformitate cu O.U.G.
57/2019 privind codul administrativ, în
vederea închirierii următoarelor bunuri
aparţinând domeniului public al Judeţului
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Vrancea şi se află în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sf. Pantelimon” Focşani. 1.Spaţiile în suprafaţă de
30mp, 2mp, 12,5mp, 4mp, 25mp. Costul
documentaţiei de atribuire: Documentaţia
se poate descărca gratuit de pe situl spitalului www.spitalvn.ro. Garanţia: Conform
documentaţiei de atribuire. Informaţii
privind ofertele se regăsesc în documentaţia
de atribuire. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 09.07.2021, ora 12.00, la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă .,Sf. Pantelimon” din Focşani, str. Cuza Vodă nr.5052, jud. Vrancea. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 28.06.2021. Datalimită de depunere a ofertelor: 09.07.2021,
ora 10.00. Relaţii suplimentare la tel. nr.
0237.625.191.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă: Primăria Comunei
Grivița, cod fiscal 3126489, cu sediul în
comuna Grivița, județul Galați, tel
0236/825.301, fax.0236/825.302, e-mail:
grivita@gl.e-adm.ro. 2.Informații generale
privind obiectul vânzării, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza
să fie vândut: -teren intravilan în suprafață de 2.227mp, situat în CV32, P1, Lot
2/9, proprietate privată a comunei Grivița;
-teren intravilan în suprafață de 2.227mp,
situat în CV32, P1, Lot 2/10, proprietate
privată a comunei Grivița; -teren intravilan în suprafață de 2.190mp, situat în
CV32, P1, Lot 2/7, proprietate privată a
comunei Grivița; -teren intravilan în
suprafață de 4.247mp și construcție
-Grajd vaci nr.7, în suprafață construită de
789mp, situat în CV32, P1, Lot 2/21,
proprietate privată a comunei Grivița;
-teren intravilan în suprafață de 1.694mp
și construcție -Siloz furaje în suprafață
utilă de 1.173,3 mp, situat în CV32, P1,
Lot 2/35-U1, proprietate privată a
comunei Grivița; -teren intravilan în
suprafață de 1.694 mp și construcție -Siloz
furaje în suprafață utilă de 1.173,3mp,
situat în CV32, P1, Lot 2/35-U2, proprietate privată a comunei Grivița; -teren
intravilan în suprafață de 106mp, situat în
CV32, P1, Lot 2, identificat sub denumirea
Lot 4, proprietate privată a comunei
Grivița; -teren intravilan în suprafață de
658 mp, situat în CV32, P1, Lot 2, identificat sub denumirea Lot 2, proprietate
privată a comunei Grivița, conform
H.C.L. nr. 11/26.02.2021 și temeiului legal
O.U.G.57/03.07.2019. 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: la cerere, de la
sediul instituției. 3.2. Denumirea și datele

de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartiment Achiziții
Publice, persoană de contact Bezman
Andreea-Loredana, telefon 0739.661.395.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar: 20 lei/exemplar, ce se achită la Casieria primăriei
comunei Grivița. 3.4. Data limită privind
solicitarea clarificărilor: 02.07.2021, ora
14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor:
12.07.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Grivița, sat Grivița, comuna Grivița,
județul Galați. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: -13.07.2021, ora 12.00, Primăria
Comunei Grivița, județul Galați, Sala de
ședințe, etaj 1. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/ sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluțio-

narea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Galaţi,
Municipiul Galați, strada Brăilei, numărul
153, județul Galaţi, telefon 0236/460.333,
e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro sau
trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate,
în vederea publicării: 17.05.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Grivița, cod fiscal 3126489, cu sediul în
comuna Grivița, județul Galați,
tel.0236/825.301, fax.0236/825.302, e-mail:
grivita@gl.e-adm.ro. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: -teren
1.063mp, af lat în domeniul privat al
comunei Grivița, situat în intravilanul
comunei Grivita, T23, P15-lotul 3, lot 3; -4
loturi de 720mp, aflate în domeniul privat
al comunei Grivița, situate în intravilanul

comunei Grivita, T28, P198/4; -4 loturi de
1.093 mp, af late în domeniul privat al
comunei Grivița, situate in intravilanul
comunei Grivita, sat Călmățui, T34,
P556/1, conform H.C.L. nr.12/26.02.2021 și
temeiului legal O.U.G.57/03.07.2019. 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: la cerere, de la sediul instituției. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment
Achiziții Publice, persoană de contact
Bezman Andreea-Loredana, telefon
0739.661.395. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 20 lei/exemplar, ce se
achită la Casieria Primăriei Comunei
Grivița. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor 02.07.2021,ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data limită de
depunere a ofertelor: 12.07.2021, ora

14.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Grivița, sat
Grivița, comuna Grivița, județul Galați.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
-13.07.2021, ora 10.00, Primăria Comunei
Grivița, județul Galați, Sala de ședințe,
etaj 1. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Galați, Municipiul
Galați, strada Brăilei, numarul 153,
județul Galaţi, telefon 0236/460.333,
e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro sau
trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate,
în vederea publicării: 26.03.2021.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf, emis de ARR
Prahova, pe numele de Maciasa Mihai. Îl
declar nul.
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de Gheorghe Filip

O parabolă pe teme extrem de actuale, care încearcă să
cuprindă ”pandemiile” care ne bântuie în aceste vremuri
şi care ar putea , după cum crede unul dintre personajele cărţii,
semne prevestitoare ale unui iminent sfârşit al lumii.
Şi totuşi, într-o astfel de lume, în care totul se precipită,
omul continuă să viseze, să caute, să spere...

