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OFERTE SERVICIU
l SC Dariannnne Business Consul-
ting SRL angajează Femeie de 
serviciu în Sat Bascoveni, Com.
Galateni, Teleorman. CV la: iuliana.
i v a n a @ g m a i l . c o m  p â n ă  l a 
22.10.2020.

l Dobrică Petrișor Întreprindere 
Individuală, cu sediul în comuna 
Podari, angajează încărcător - 
descărcător. Relații la telefon: 
0725.331.661.

l Gospodărie Ştefănești- Ilfov 
organizează în data de 29.10.2020 
concurs recrutare pentru Şofer 
autobuz. Detalii la 0721.490.200.

l Primăria Copăceni- Ilfov organi-
zează în data de 16.11.2020 concurs 
recrutare pentru 1 Muncitor necali-
ficat și 1 Paznic. Detalii  la 
021.468.71.74.

l Primăria Dobroești- Ilfov organi-
zează în data de 12.11.2020 concurs 
recrutare pentru Inspector de speci-
alitate IA și Psiholog școlar- 
Compartiment Monitorizare Unităţi 
de Învăţământ, Guard și Inspector 
de specialitate IA- Compartiment 
Administrativ, Gestionare Domeniu 
Public  ș i  Privat .  Detal i i  la 
021.255.33.20.

l  SC Elamer Panprod SRL, 
Ploiesti, angajeaza 1 persoana 
pentru postul de manipulant marfa. 
Relatii la tel. 0748119095 

l Firma Astalrom SA angajează în 
Călărași Inginer mecanic, Inginer 
electrician, Mecanic utilaj, Mecanic 
auto, Strungar. CV la adresa: s.
rosca@astaldi.com

l Centrul de recuperare și reabili-
tare neuropsihiatrică Călugăreni, cu 
sediul în localitatea comuna 
Eremitu, sat Călugăreni, nr. 54, 
judeţul Mureș, organizeazã concurs 
pentru ocuparea posturilor contrac-
tuale vacante de: 1. Economist 
debutant- 1 post; 2.Psiholog stagiar- 
1 post; 3.Infirmier- 3 posturi; 4. 
Îngrijitor- 1 post. Concursul se va 
desfășura la sediul centrului după 
următorul program: Proba scrisă 
pentru toate posturile vacante în 
data de 12.11.2020, ora 10:00; 
Interviu pentru toate posturile 
vacante în data de 17.11.2020, ora 
10:00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 

Economist debutant: studii universi-
tare de licență, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă, în dome-
niul științei economice. Vechime în 
specialitate: fără vechime. Psiholog 
stagiar: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalent în domeniul psihologiei, 
atestat de liberă practică eliberat de 
Colegiul Psihologilor din România. 
Vechime în specialitate: fără 
vechime. Infirmier: studii medii/
generale, absolvent curs de îngrijitor 
bolnavi cronici/bătrâni. Îngrijitor 
curățenie: studii medii. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, respectiv 06.11.2020, la sediul 
Centrului de recuperare și reabili-
tare neuropsihiatrică Călugăreni. 
Relaţii suplimentare privind conți-
nutul dosarului de concurs la sediul 
Centrului de recuperare și reabili-
tare neuropsihiatrică Călugăreni, 
persoană de contact: Vass Rozalia- 
secretară, telefon: 0372.902.442, 
e-mail: crrn.calugareni@yahoo.ro

l Colegiul Naţional „Calistrat 
Hogaș”, cu sediul în oraș Tecuci, str.
Costache Racoviţă nr.20, judeţul 
Galaţi, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de paznic I, 0,5 normă, 
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 12.11.2020, 
ora 09:00; -Proba interviu în data de 
16.11.2020, ora 09:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: 2 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare 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 Hogaș” Tecuci în 
intervalul orar 12:00-16:00. Relaţii 
suplimentare la sediul Colegiului 
Naţional „Calistrat Hogaș” Tecuci, 
persoană de contact: Chirilă Daniela, 
telefon/fax 0236.820.010, e-mail: 
lchogas@yahoo.com

l Liceul Teoretic “Alexandru 
Mocioni” Ciacova, cu sediul în oraș 
Ciacova, str.Tudor Vladimirescu, 
nr.23, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -1 post: 
muncitor cu atribuții de fochist (1 
n o r m ă ) ,  c o n f o r m  H . G . n r. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 

data de 12.11.2020, ora 12:00; 
-Proba interviu în  data de 
12.11.2020, ora 13:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: curs de fochist 
centrale termice sau alte calificări 
tehnice; -vechime în instalații de 
încălzire; -disponibilități pentru alte 
sarcini suplimentare în cadrul 
unității. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la  sediul  Liceului  Teoret ic 
„Alexandru Mocioni” Ciacova. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Ciacova, str.T.Vladimirescu, nr.23, 
persoană de contact: Nedelcovici 
Camelia -Director adjunct, telefon 
0256.399.316, fax 0256.399.347.  

l Şcoala Gimnazială Sat Măgura, 
cu sediul în comuna Mihăești, str.
Principală nr.93, judeţul Vâlcea, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: administrator de patri-
moniu -1 post și îngrijitor -1 post, 
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. 
Concursul pentru ocuparea funcţiei 
de administrator de patrimoniu se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.11.2020, ora 09:00; 
-Proba interviu în  data de 
12.11.2020, ora 13:00. Pentru parti-
ciparea la concurs, pentru ocuparea 
funcţiei de administrator de patri-
moniu, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime în muncă: 5 ani; 
-competențe digitale Word și Excel; 
-disponibilitate program flexibil; 
-capacitate de gestionare a priorită-
ților și timpului. Concursul pentru 
ocuparea funcţiei de îngrijitor se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.11.2020, ora 10:00; 
-Proba interviu în  data de 
13.11.2020, ora 10:00; -Proba prac-
tică în data de 13.11.2020, ora 12:00. 
Pentru participarea la concurs, 
pentru ocuparea funcției de îngri-
jitor, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
medii cu sau fără diplomă de baca-
laureat; -vechime în muncă: nu 
necesită; -disponibilitate program 

f lexibil și de lucru în weekend; 
-capacitate de comunicare cu copii 
și adulți; -conduită și ținută morală. 
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 
Şcolii Gimnaziale Sat Măgura. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Şcoala Gimnazială Sat Măgura, 
persoană de contact: Bălan Elena 
Lăcrămioara, telefon 0250.768.101, 
fax 0250.768.101, e-mail: scoala_
mihaesti_magura@yahoo.com

l  Liceul de Arte „Margareta 
Sterian”, cu sediul în Buzău, strada 
Bucegi, nr.6, jude’ul Buzău, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Denumirea postului: 1 normă 
Bibliotecar, gradul I, studii superi-
oare, post vacant, contractual, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţiile 
specifice de participare la concurs: 
-Nivelul studiilor -superioare, cu 
respectarea prevederilor Legii educa-
ției naționale nr.1/2011, privind 
condițiile ocupării postului de biblio-
tecar; -Abilități certificate de operare 
PC; -Disponibilitate program flexibil/
lucrul în două schimburi; -Disponibi-
litate la timp de lucru prelungit; 
-Abilități de comunicare; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului -nu se solicită. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției, după următorul program: 
-Proba scrisă: în data de 12.11.2020, 
ora 10:00, la sediul instituției; -Proba 
practică: în data de 13.11.2020, ora 
12:30, la sediul instituției; Proba 
interviu: în data de 16.11.2020, ora 
11:30, la sediul instituției. Data-li-
mită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
instituției, în intervalul orar 09.00-
13.00. Relaţii suplimentare se pot 
obține la sediul Liceului de Arte 
„Margareta Sterian” Buzău, din 
strada Bucegi, nr.6, județul Buzău, 
telefon 0238.720.012.

l Spitalul Clinic de Pneumoftizio-
logie Constanța, cu sediul în locali-
tatea Palazu Mare, str.Sentinelei, 
nr.40, județul Constanța, organi-
zează concurs în conformitate cu 
H.G.nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual permanent vacant: -1 post 
economist, gradul IA, specialitatea 
economist, studii superioare (S) 
-Serviciul RUNOS -Achiziții publi-
ce-Administrativ -Transport-Apro-
vizionare, birou RUNOS. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
(test-grilă) în data de 16.11.2020, 
ora 10.00; -Proba practică (operare 
în calculator) în data de 16.11.2020, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 
19.11.2020, ora 10:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: -diplomă de licență; -minim 
6 ani și 6 luni vechime în speciali-
tate. Candidații vor depune 
ONLINE, la adresa secretariat@
pneumoconstanta.ro, dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului. Relaţii suplimentare 
se pot obține în zilele lucrătoare, 
între orele 9.00-15.00, la telefon 
0241.486.333 -birou RUNOS, 
persoană de contact Paciu Lumi-
nita.

l Primăria Comunei Bicazu Arde-
lean, judeţul Neamţ, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a 
funcției contractuale de execuție, 
temporar vacante, de paznic, în 
cadrul Serviciului Deservire și Pază. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Bicazu Ardelean în data 
de 05.11.2020, ora 10:00, proba 
scrisă, iar interviul se va susține cu 
respectarea prevederilor HG 
nr.286/2011, actualizată, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea concursului pentru ocuparea 
unei funcții contractuale vacante, în 
data de 09.11.2020, ora 10:00. 
Dosarul de concurs va conține docu-
mentele conform art.6 din HG 
286/2011. Dosarul de înscriere la 
concurs se pot depune până la data 
de 28.10.2020, ora 16:00, la sediul 
Primăriei Comunei Bicazu Arde-
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lean, secretariat -Compartiment 
Resurse Umane. Condiţiile de parti-
cipare la concurs pentru postul de 
paznic: Condiţiile generale prevă-
zute la art.3 din H.G.nr.286/2011, 
actualizată. Condiții specifice: 
-vechime în muncă -minimum 2 
ani; -absolvent de studii generale; 
-posesor permis conducere; -Certi-
ficat de calificare profesională 
-Agent de Securitate; -Atestat 
pentru exercitarea ocupației de 
agent de securitate. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la 
Primăria Bicazu Ardelean, judeţul 
Neamţ, compartiment Resurse 
Umane, telefon 0233.255.301.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul 
în oraș Făget, str.Spitalului, nr.4, 
judeţul Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tual temporar vacante de: •Asistent 
medical- un post la Secția Chirurgie; 
•Asistent medical generalist debu-
tant- un post la Laboratorul de 
analize medicale; •Asistent medical- 
un post la Secția Pediatrie; •Asistent 
medical- un post Camera de Gardă; 
•Îngrijitor- un post la Laboratorul de 
Radiologie și Imagistică, conform 
H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 05.11.2020, ora 10:00; -Proba 
practică în data de 05.11.2020, ora 
13:00; -Proba interviu în data de 
05.11.2020, ora 14:00. Candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții specifice: Pentru post de 
asistent medical debutant: -studii- 
diplomă de școală sanitară postli-
ceală. Pentru post asistent medical: 
-studii- diplomă de școală sanitară 
postliceală; -6 luni vechime în specia-
litate. Pentru post de îngrijitor: 
-studii- școală generală. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții 
generale: -îndeplinesc condițiile de 
studii; -nu au fost condamnați defi-
nitiv pentru săvârșirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul; 
-au o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 28.10.2020, ora 
13.00, la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii 
suplimentare la sediul Spitalului 
Orășenesc Făget, persoană de 
contact: Ursulescu Danuta, telefon 
0256.320.860, int.19, e-mail : 
spital2010@yahoo.com

l Spitalul Orășenesc Făget, cu 
sediul în oraș Făget, str.Spitalului, 
nr.4, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractual vacante de: •Asistent 
medical- un post Camera de gardă; 
•Asistent medical debutant- un post 
la Dispensar TBC: •Asistent 
medical debutant- un post la Secția 
Pediatrie; •Îngrijitor- un post la 
Secția Boli infecțioase; •Îngrijitor- 
un post la Secția Pediatrie; •Paznic- 
două posturi; •Muncitor IV, 
gradația 0 (bucătar), conform 
H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 12.11.2020, ora 10:00; 
-Proba practică în data de 
12.11.2020, ora 13:00; -Proba 
interviu în data de 12.11.2020, ora 
14:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
specifice: Pentru postul de asistent 
medical: -studii diplomă de școală 
sanitară postliceală; -6 luni vechime 
în specialitate. Pentru postul de 
asistent medical debutant: -studii- 
diplomă de școală sanitară postli-
ceală; -vechimea nu este necesară. 
Pentru postul de îngrijitor: -studii- 
școală generală. Pentru postul de 
muncitor: -certificat de calificare; 
-diplomă de absolvire a școlii gene-
rale. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale: 
-îndeplinesc condițiile de studii; -nu 
au fost condamnați definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul; -au o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 
04.11.2020, ora 13.00, la sediul 
Spitalului Orășenesc Făget, str.
Spitalului, nr.4. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, persoană de contact: Ing.
Ursulescu  Danuta ,  te lefon 
0256.320.860, int.19, e-mail: 
spital2010@yahoo.com

l Grădinița Nr.191, cu sediul în 
București, str.Cozla, Sector 3, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant contractual, pe 
perioadă nedeterminată- Muncitor 
Calificat. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: nivelul studiilor: 
medii, in domeniul mecanic/ elec-
trotehnic; vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 

se solicită; experiență în domeniul 
postului pentru care se organizează 
concurs: se solicită. Calendar: depu-
nerea dosarelor la sediul instituției: 
04.11.2020, ora 16:00 (termen 
limită). Proba scrisă: 12.11.2020, ora 
10:00, la sediu. Proba interviu: 
16.11.2020, ora 10:00, la sediu. 
Relații suplimentare se pot obține la 
numerele de telefon: 021.340.30.46 
sau 021.340.10.59 sau e-mail: gradi-
nita.191@s3.ismb.ro

l Stațiunea de Cercetare Dezvol-
tare pentru Viticultură și Vinificație 
Iași, cu sediul în Iași, strada Aleea 
Mihail Sadoveanu, nr.48, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post de cercetător știinţific gradul II 
în domeniul horticultură, speciali-
tatea Oenologie. Concursul se va 
desfășura conform Legii nr.319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare și Regulamen-
tului ASAS nr.3343/12.10.2012, în 
data de 26.11.2020, la sediul unității. 
Dosarele de concurs se depun în 
termen de 30 de zile de la data 
apariţiei anunţului la Comparti-
mentul Resurse Umane al unității. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Compartimentul 
Resurse Umane al SCDVV Iași, 
tel.0740.293.853 și site-ul unității: 
www.statiunea-viticola-iasi.ro.

CITAŢII
l Numiții Andreica Maria, Ana, 
Maria Floarea, Silvia, Emil, Costan 
sunt chemați în instanță la Judecă-
toria Bistrița în dosar număr 
197/190/2005, în data de 27.10.2020, 
ora 09:00.

l Se citează paratul, Bresciani 
Roberto domiciliat in Arad, str. A. 
Iancu nr. 18, ap.4 , la Judecatoria 
Arad  pt data 18.11.2020 sala 147 
ora 9:30, dos. 10721/55/2020 obiect 
pretentii.

l Se citează Deacu Nicoleta 
Anișoara și alții, în calitate de 
pârâți, în data de 04 Noimebrie 
2020, la Judecătoaria Caransebeș în 
dosar nr. 191/208/2020, având ca 
obiect plângere împotriva încheierii 
de carte funciară (Art. 52 alin 2 
Legea nr. 7/1996) și în data de 25 
Noimebrie 2020, în dosar nr. 
820/208/1998, având ca obiect 
îndreptare eroare materială sentință 
civilă 1605/21.05.1998.

l Admite in parte cererea formu-
lata de reclamanta E.ON Energie 

Romania S.A, cu sediul in sector 2, 
Bucuresti, B-dul.Dimitrie Pompei, 
nr. 10A, bl. C3, et.7, in contradic-
toriu cu paratul Costea Dumitru, 
CNP.1460810221138, cu domiciliul 
in Iasi, str.Garabet Ibraileanu nr.6A, 
jud.Iasi, citat prin publicitate, prin 
curator special, avocat Durnea 
Mihaela-Dana, cu domiciliul in Iasi, 
str.Paun, nr.3, jud.Iasi. Obliga 
paratul la plata catre reclamanta a 
sumei de 1469,50 lei reprezentand 
contravaloarea energiei electrice 
furnizate si neachitate, conform 
facturilor emise in perioada noiem-
brie 2016-aprilie 2018 si a sumei de 
80,73 lei reprezentand penalitati 
contractuale calculate pana la data 
de 24.04.2018. Obliga paratul sa 
plateasca reclamantei suma de 350 
lei cu titlu de cheltuieli de judecata, 
din care 50 lei taxa judiciara de 
timbru si 300 lei onorariul curato-
rului special. Executorie de drept. 
Cu drept de a formula apel in 
termen de 30 zile de la comunicare. 
Cererea pentru exercitarea caii de 
atac a apelului se va depune la 
Judecatoria Iasi. Pronuntata azi, 
01.04.2019, prin punerea solutiei la 
dispozitia partilor prin mijlocirea 
grefei instantei.

l Radu Carmen, Radu Marusia, 
Radu Bogdan, Radu Maria, Radu 
Daniela Și Radu Marius Cristian 
sunt chemați vineri, 23.10.2020, ora 
13:00, la Biroul Notarial din Pitești, 
b-dul Eroilor Nr. 8, pentru succesi-
unea lui Radu Marin, decedat la 
07.05.2009, cu fost ultim domiciliu 
în Pitești, str. Nicolae Bălcescu bloc 
L1, sc. D, ap. 8.

l În vederea soluţionării cauzei 
civile cu nr.2044/293/2020, aflată pe 
rolul Judecătoriei Rupea, jud.
Brașov, având ca obiect „cerere de 
declarare judecătorească a morţii” 
numitului Stanciu Gheorghe ID 
George, născut la data de 26 
05.1914, în Dăișoara, com.Ungra, 
jud.Brașov, fiul lui Stanciu Arsenie 
și Răţoiu Elisaveta. Invităm orice 
persoană să comunice datele pe 
care le cunoaște în legătură cu 
numitul Stanciu Gheorghe ID. 
George la Judecătoria Rupea, str. 
Republicii, nr. 155, jud. Brașov.

l Numitii Bock Emeric Samuel și 
Bock Ana, sunt chemați în data de 
17.11.2020, ora 11:00, la Judecă-
t o r i a  S i b i u ,  î n  d o s a r u l 
nr.10453/306/2019, având ca obiect 
partaj judiciar.

l Laborde Liana Isabela, pârâtă în 
dosarul 11910, în contradictoriu cu 
Popescu Marian, este citată pentru 
13 noiembrie 2020, ora 12:00, la 
C19, Judecătoria Craiova.

SOMAŢII
l Somaţie .Judecătoria Ineu. Dos.
nr.1894/246/2020. Petenţii Rus 
Daniela ș i  Rus Alexandru- 
Gheorghe  solicită înscrierea drep-
tului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra imobilelor iden-
tificate în  c.f.315544 Ineu ( fost 
c . f . 2 4 2 2  I n e u ) 
nr.top.784-785/a.1intravilan în supr. 
de 719 mp. asupra căruia figurează 
ca proprietari întabulați sub B.1 
Cociuba Ioan care a decedat în 25 
decembrie 1983 și sub B.2 Cociuba 
Maria care a decedat în data de 13 
iulie 1966. Petenţii susţine că folo-
sesc aceste imobile de peste 40 de 
ani de la moartea proprietarei în 
mod continuu, pașnic, public și sub 
nume de proprietar. Toţi cei intere-
saţi sunt somaţi ca de îndată să 
depună de îndată opoziţie la Jude-
cătoria Ineu deoarece în caz contrar 
în termen de 30 de zile de la ultima 
publicaţie se va proceda la rezol-
varea cererii.

DIVERSE
l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al 
General Investment Prod SRL 
desemnat prin hotararea nr. 4124 
din data de 14.10.2020, pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
V I I - a  C i v i l a  i n  d o s a r  n r. 
30659/3/2019, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simpli-
f icata  prevazuta  de  Legea 
nr.85/2014 împotriva General 
Investment Prod SRL, cu sediul 
social in București, Sectorul 2, Sos. 
Pantelimon, Nr. 326, Bloc D2, Scara 
1, Etaj 14, Ap. 54, CUI 16792535, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/15357/2004. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data deschi-
derii procedurii insolventei impo-
triva General Investment Prod SRL 
vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribu-
nalului București - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
30659/3/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Miercuri, 21 octombrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
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?

creantelor: 11.11.2020; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
27.11.2020; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 16.12.2020.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin procedura 
s implif icata in dosarul  nr. 
498/105/2020 Tribunal Prahova, 
conform Hotararii intermediare nr. 
526/07.10.2020 privind pe SC 
Omega Interprint Construct SRL.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Rein-
ves t  Compass  Brand  SRL 
desemnat prin hotararea nr. 4121 
din data de 14.10.2020, pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII -a  C iv i la  in  dosar  nr. 
31864/3/2019, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simpli-
f icata  prevazuta  de  Legea 
nr.85/2014 împotriva Reinvest 
Compass Brand SRL, cu sediul 
social in Bucureşti, Sectorul 6, Spl. 
Independenţei, Nr. 273, Corp 3, 
Etaj 3, CUI 16772651, nr. de ordine 
i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/14939/2004. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei 
impotriva Reinvest Compass Brand 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 31864/3/2019, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul 
supl imentar  a l  creante lor : 
11.11.2020; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
27.11.2020; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 16.12.2020.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-

tate de lichidator judiciar al Gmj 
Business Intermed Active SRL 
desemnat prin hotararea nr. 4225 
din data de 19.10.2020, pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII -a  C iv i la  in  dosar  nr. 
34682/3/2019, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simpli-
f icata  prevazuta  de  Legea 
nr.85/2014 împotriva GMJ Business 
Intermed Active SRL, cu sediul 
social in Bucureşti, Sectorul 2, 
Strada Grigore C. Moisil, Nr. 8, 
Bloc 9, Scara E, Etaj 1, Ap. 227, 
CUI 28657540, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/7586/2011. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii proce-
durii insolventei impotriva Gmj 
Business Intermed Active SRL vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
34682/3/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor: 11.11.2020; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
27.11.2020; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 16.12.2020.

l Anunț prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Doljeşti, din județul 
Neamț, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.28 şi 
49 începând cu data de 26.10.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, la sediul Primăriei 
Doljeşti, conform art.14, alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei Doljeşti 
şi pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l S.C. Xpress Auto SPA S.R.L., 
municipiul Bucureşti, sector 4, Șos.
Giurgiului, Nr.16, Et.1, intențio-
nează să solicite de la S.G.A. 
Ilfov-Bucuresti, aviz de gospodărire 
a apelor privind executarea unui 

foraj pentru alimentarea cu apa din 
sursă subterană proprie a spălăto-
riei auto tip Self-Service, Cvartal 
30/1, Parcelă  991/1/1, nr.cadastral 
370/1, oraş Otopeni, jud.Ilfov. 
Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările 
şi completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menționată sau se 
pot adresa reprezentantului legal 
Daniel Tănăsescu, la telefon 
0746.555.511, după data de 16 
octombrie 2020.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Sopot, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.5, 11, înce-
pând cu data de 29.10.2020, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Sopot, 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 primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. Cererile de rectificare depuse 
prin orice alte mijloace de comuni-
care decât cele menționate mai sus 
nu vor fi luate în considerare.

ADUNĂRI GENERALE
l Se convoacă ședința Comitetului 
Asociației Clubul Rotary (Rotary 
Club)  Craiova  la  data  de 
26.10.2020, ora 15:00, la sediul 
Asociației din Mun.Craiova, str. 
M.Viteazu, nr. 16, Dolj. Pentru 
Ordinea de Zi și alte aspecte proce-
durale, persoană de contact: Avocat 
Alexandru Digă, tel.0788.000.550.

l Consiliul de Administrație al 
Comtel Focus SA, o societate pe 
acțiuni înființată şi funcționând în 
conformitate cu legile din România, 
având sediul pe Calea Bucureştilor, 
nr.283, 075100 Otopeni, România, 
înregistrată la Registrul Comerțului 
Ilfov cu nr.J23/2511/2002, EUID 
ROONRC. J23/2511/2002, având 
cod unic de înregistrare 5223011 
(„Societatea”), prin Preşedintele 
Consiliului de Administrație, Dna. 
J o h a n n a  We i c h s e l b a u m e r, 
convoacă, în conformitate cu preve-
derile art.117 din Legea Societăților 

nr.31/1990 şi ale Actului Constitutiv 
al Societății, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
pentru ziua de 30.11.2020, ora 
10.00, la adresa din Otopeni, Calea 
Bucureştilor nr.283, județul Ilfov, 
Romania. La Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Societății 
sunt îndreptățiți să participe şi să 
voteze acționarii înregistrați în 
registrul acționarilor la sfârşitul 
zilei de 27.11.2020, considerată dată 
de referință. Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor va avea 
următoarele puncte pe ordinea de 
zi: 1. Aprobarea situației financiare 
pentru exercițiul financiar 2019, pe 
baza rapoartelor Consiliului de 
administrație şi auditorilor Socie-
tății. 2. Descărcarea de gestiune a 
membrilor Consiliului de Adminis-
trație al Societății, pentru toate 
operațiunile şi activitățile între-
prinse de aceştia, în calitatea aces-
tora de administratori, pentru 
activitatea din exercițiul financiar 
2019. 3. Descărcarea de gestiune a 
directorilor Societății pentru toate 
operațiunile şi activitățile între-
prinse de aceştia, în calitatea de 
directori, pentru activitatea din 
exercițiu financiar 2019. 4. Diverse. 
În cazul în care la prima convocare 
nu se va întruni cvorumul prevăzut 
de actul constitutiv pentru delibe-
rare, Adunarea Generală Ordinară 
se convoacă a doua oară pentru 
data de 01.12.2020, ora 10:00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Procurile speciale vor trebui să fie 
depuse în original la sediul Socie-
tăţii cel tarziu cu 48 de ore înainte 
de începerea şedinţei. Identitatea 
acţionarilor sau reprezentanţilor 
legali sau convenţionali ai acestora 
va fi stabilită pe baza actelor de 
identitate.

l Convocatorul Conferintei Natio-
nale Columbofile a UFCR 2020. 
Ordinea de zi a şedinței desfăşurate 
în data de 01.11.2020. Consiliul 
Director al UFCR, întrunit în mod 
legal şi statutar în baza atribuțiu-
nilor conferite de prevederile art.23, 
lit.E, coroborate cu prevederile 
art.19, pct.1-3, din Statutul UFCR, 
convoacă şedința Conferinței națio-
nală columbofilă a UFCR pentru 
data de 01.11.2020. Sedința se va 
desfăşura în conformitate cu dispo-
zițiile Regulamentului de Organi-
zare şi Desfăşurare a Conferinței 
Naționale a UFCR, document şi 
validat de către Consiliul Director 
al UFCR şi care va fi postat pe 
site-ul oficial al asociației în data de 

19.10.2020. Lucrările Conferinței 
Naționale Columbofile se desfă-
şoară în mun.Bucureşti, Centrul 
expozițional Romexpo, cu sediul în 
Bd.Mărăşti, nr. 65-67, sector 1, cod 
poşta l  011465,  în  data  de 
01.11.2020, începând cu ora 10:00. 
Ordinea de zi a sedinței a fost stabi-
lită, în conformitate cu prevederile 
art.19, pct.3, din Statutul UFCR de 
către membri Consiliului Director, 
ca fiind următoarea: 1.Prezentarea 
Raportului Comisiei de validare a 
delegaților desemnați, membri 
asociați în cadrul UFCR şi al Comi-
siei de validare a candidaturilor 
înregistrate pentru funcțiile din 
cadrul organelor de conducere, 
execuție şi control ale UFCR. 
2.Alegerea componenței Prezidiului 
conferinței naționale a UFCR. 3. 
Prezentarea raportului de activitate 
al  UFCR, pentru perioada 
01.01.2020-01.11.2020. 4. Prezen-
tarea Raportului anual financiar al 
UFCR. Dezbateri asupra conținu-
tului acestui raport financiar. 5. 
Prezentarea Raportului anual al 
Comisiei de Cenzori a UFCRR. 
Dezbateri asupra conținutului. 6. 
Alegerea  Consiliului Director al 
UFCR. 7. Consiliul director este 
alcătuit din 15 membri, aleşi prin 
vot secret pe baza candidaturilor 
depuse în scris, îndeplinind urmă-
toarele atribuțiuni: 1.Preşedinte; 2. 
Primvicepreşedinte -Preşedinte al 
Comisiei Nationale de disciplină; 
3.Vicepreşedinte -Preşedinte al 
Comisiei standard; 4. Vicepreşe-
dinte -Responsabil tehnic -Preşe-
d in te  a l  Comis i e i  t ehn ice 
columbofile; 5. Vicepreşedinte 
-Responsabil columbodroame 
-Preşedinte al Comisiei pentru 
columbodroame; 6. Vicepreşedinte 
-Responsabil cu reprezentarea 
internațională; 7. Vicepreşedinte 
-Preşedinte al Consiliului preşedin-
ților filialelor şi responsabil admi-
nistrativ; 8. Membru -Responsabil 
cu promovarea columbofiliei şi 
departamentul marketing; 9. 
Membru -Responsabil cu proble-
mele sanitar veterinare şi al Comi-
siei antidoping; 10. Membru 
-Responsabil cu organizarea Expo-
ziției Naționale Columbofile; 11. 
Membru -Responsabil cu Clubul 
Gold; 12. Membru -Responsabil 
financiar; 13. Membru -Responsabil 
cu relaționarea asociației cu filialele 
columbofile; 14. Membru -Respon-
sabil departamentul media şi comu-
nicare; 15. Secretar general. 
Cererile de depunere a candidatu-
rilor vor fi transmise la sediul 
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UFCR, până la data de 25.10.2020 
prin următoarele modalități: -poștal 
sau printr-o societate prestatoare de 
servicii de curierat la sediul UFCR, 
situat în mun.Bucuresti, str. Fagaras, 
nr.  14 ,  sector  1 ;  -pr in  Fax 
-021.310.13.75; -pe adresa de email: 
office@fcpr.ro; -pentru a fi declarat 
eligibil, fiecare candidat trebuie să 
trimită un proiect și să aibă adezi-
unea a minim 10 filiale sau asociații 
de profil care susțin proiectul său. 
Adeziunile se trimit pe aceiași 
adresă de mail până în 25.10.2020. 
8.Alegerea Comisiei Tehnice Colum-
bofile a UFCR. Comisia Tehnică 
Columbofilă este alcatuită dintr-un 
număr de nouă membri care exer-
cită următoarele funcții și atribu-
țiuni: -Președinte; -Secretar; 
-Membri -șapte membri, dintre care 
doi membri aleși de Conferința 
Națională Columbofilă și cinci 
desemnați de provinciile menționate 
în Statut și validați de Conferința 
Națională Columbofilă. 9. Alegerea 
Comisiei Naționale de Disciplină a 
UFCR. Comisia Națională de Disci-
plină a UFCR este alcătuită dintr-un 
număr de șapte membri: -Preșe-
dinte; -Secretar; -Membri -cinci 
persoane alese de Conferința Națio-
nală Columbofilă. 10. Alegerea 
Comisiei de Cenzori a UFCR. 
Comisia de Cenzori a UFCR este 
alcătuită dintr-un număr de trei 
membri: -Președinte; -Membri -doi 
membri aleși de Conferința Națio-
nală a UFCR. 11.Validarea rezulta-
telor procedurii de alegeri la nivelul 
Consiliului Director Comisiei 
Tehnice Columbofile, Comisiei Nați-
onale de Disciplină și Comisiei de 
Cenzori ale UFCR. 12.Diverse. 
Data: 15.10.2020. Consiliul director 
al UFCR.

LICITAŢII
l Continental 2000 S.P.R.L. -în 
calitate de lichidator judiciar al soci-
etatii Exploatarea Minieră Harghita 
SA -în faliment, vinde prin licitație 
publică în data de 28 octombrie 
2020, orele 10:00 -urmatoarele 
bunuri imobile aflate în proprietatea 
societății: 1.Imobile Miercurea Ciuc 
-sediu, respectiv: clădire cantină 
-361mp, cale ferată dezafectată, cale 
ferată -1.266ml, clădire trafo 
-128mp, construcții industriale 
-stație de reglare gaz -23mp,cabină 
pod basculă -17mp, depozit 
-1.933mp, secție uscare caolin, c-ții 
hală de preparare -3.466mp, stație 
de compresoare, cabina pod bascule 

-53mp, stație de pompe, atelier 
mecanic -675mp, depozit de expe-
ditie -339mp, teren intravilan total 
53.689mp. Preț total/ansamblu 
5.206.279Lei. 2.Ansamblu imobiliar 
situat în com Ciceu-Piricske, jud.
Harghita,  respectiv:  Teren+ 
construcții protocol -1.493mp, teren 
tenis 250mp, teren extravilan+insta-
lație electrică -14.455mp, conductă 
barbotină, linie electrică 6kw 
Harghita Băi+Pricske, teren extra-
vilan -768mp, teren extravilan 
-1.097mp, teren extravilan -660mp. 
Preț total/ansamblu 1.141.745Lei. 
3.Teren intravilan 1.467mp +Casă 
D+P+IE (gradină cu casă) 468mp 
situat în Negrești Oaș, jud.Satu 
Mare. Preț total de 224.181Lei. 4.
Teren intravilan Zona Jigodin, 
M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață 
de 63.385mp. Preț 1.298.918Lei. 5.
Teren intravilan zona Zorilor, 
M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață 
de 3.726mp. Preț 152.710Lei. 6.
Teren intravilan+post de transfor-
mare zona Băilor, M-Ciuc, jud.
Harghita, în suprafață de 45mp. 
Preț 5.316Lei. 7.Teren intravi-
lan+stația de pompe zona Băilor, 
M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață 
de 197mp (stația de pompe 52mp). 
Preț 10.410Lei. 8.Ansamblu imobil 
situat în Voslobeni, respectiv: teren 
intravilan în suprafață de 12.383mp 
+remiză locomotivă 122mp, linie 
electrică 20KW -10.315ml. Preț 
total/ansamblu 2.225.122Lei. Preț 
informativ caiet sarcini 4.000Lei 
+TVA. La prețurile de pornire se 
adaugă TVA în funcție de legislația 
în vigoare. Vânzările vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Sfântu Gheorghe, str.Crângului, 
nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru 
participarea la licitație este obliga-
torie achiziționarea caietului de 
sarcini. Garanția de participare la 
licitație/negociere directă este de 
20% din prețul de pornire. Infor-
mații prin e-mail contact@conti-
nental2000.ro, sau la telefoanele 
0267/311.644; 0728.137.515 -și pe 
pagina de internet www.conti-
nental2000.ro.

l Continental 2000 S.P.R.L. în cali-
tate de lichidator judiciar al Inte-
grator S.A -în faliment, vinde prin 
licitație publică în data de 28 octom-
brie 2020, orele 10:00: -teren și 
construcție -locuință S+P+1E situate 
în București, str.Elena Culcereasa, 
nr.49A, sect.1, din care teren în 
suprafață de 274,38mp și construcție 
aferentă 163,75mp -la preț total de 

456.000Euro +TVA. Preț caiet 
sarcini 3.000Lei+TVA. La prețul de 
pornire se adaugă TVA în funcție de 
legislația în vigoare. Vânzarea va 
avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Sfântu Gheorghe, str.Crân-
gului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. 
Pentru participarea la licitație este 
obligatorie achiziționarea caietului 
de sarcini. Garanția de participare la 
licitație/negociere directă este de 
20% din prețul de pornire. Infor-
mații prin e-mail contact@conti-
nental2000.ro, sau la telefoanele 
0267/311.644; 0728.137.515 -și pe 
pagina de internet www.conti-
nental2000.ro.

l Avicola București S.A., înregis-
trată la Registrul Comerțului sub 
nr. J40/12/1991, având cod unic de 
înregistrare 1551768, cu sediul în 
București, Sectorul 4, Splaiul Unirii 
nr. 16, et. 3, cam. 310, (“Vânză-
torul” sau “Avicola”), organizează 
în data de 27.10.2020 ora 12:00, 
licitație competitiva cu strigare de 
tip olandez (“Licitația”) pentru 
vânzarea, în bloc, a activelor ce 
include echipamente, clădiri și tere-
nuri situate în orașul Mihăilești, 
jud. Giurgiu, strada Stejarului nr. 
10 (“Activul”). Activul este grevat 
de un drept de folosință ( contract 
de închiriere) încheiat pe perioada 
fixa în favoarea unui terț până la 
data de 01.08.2021 și este folosit în 
scopul unor activități de creștere a 
pasărilor. Vânzarea se realizează 
integral, pentru Întreg Activul, nu 
se accepta oferte parțiale/fracțiuni. 
La ședință de licitație se pot 
prezenta persoane fizice și/sau juri-
dice care fac dovada îndeplinirii 
cerințelor prevăzute în Regula-
mentul de organizare și desfășurare 
a Licitației (“Regulamemtul Licita-
ției”). Se pune la dispoziția partici-
panților un caiet de sarcini ce 
conține prezentarea Activului și 
Regulamentul Licitației (“Caietul 
de Sarcini”). Acestea sunt disponi-
bile pe site-ul Avicola la adresa 
www.avicolabucuresti.ro. Prețul de 
pornire al l icitației  este de 
3.398.073,00 Euro. Se aplica TVA în 
funcție de dispozițiile legale. 
Garanția de participare la licitație 
este de 250.000 (douasutecincizeci-
demii) EUR și vă fi constituita în 
echivalent lei, la cursul BNR din 
ziua depunerii.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscal, adresa, 

numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Săucești, locali-
tatea Săucești, str.1 Decembrie, nr. 
101, comuna Săucești, județul 
Bacău, cod fiscal 4455595, telefon 
0234/215.131, fax 0234/215.218, 
e-mail public@primariasaucesti.ro. 
2. Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează a fi concesionat: spațiu 
din imobil (Dispensar uman), având 
o suprafață de 28,09mp, situat în 
satul Săucești, str. Salcâmului, nr. 3, 
comuna Săucești, județul Bacău, 
imobil aflat în domeniul public al 
comunei Săucești, în vederea funcți-
onării unui punct farmaceutic, pe o 
perioadă de 15 de ani; prețul de 
pornire a licitației se stabilește ca 
echivalent în lei a sumei de 4,75Euro 
/mp/lună, reprezentând 23,08Lei /
mp/lună. Concesionarea se face 
conform OUG nr.57/2019, precum și 
conform Hotărârii Consiliului Local 
Săucești nr.97 din 05.10.2020. 3.
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: docu-
mentația de atribuire se ridică, 
contra cost, de la Compartimentul 
Juridic din cadrul Primăriei 
Comunei Săucești sau se solicită prin 
e-mail la adresa public @primariasa-
ucesti.ro. Persoana care va ridica sau 
solicita prin e-mail documentația de 
atribuire, în numele operatorului 
economic, va prezenta sau va trimite 
prin e-mail: împuternicirea și actul 
de identitate. 3.2. Denumirea și 
adresa compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartimentul 
Juridic din cadrul Primăriei 
Comunei Săucești, localitatea 
Săucești, str. 1 Decembrie, nr. 101, 
comuna Săucești, județul Bacău, tel: 
0234/215.131, e-mail: public@prima-
riasaucesti.ro. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea unui exem-
plar, unde este cazul: 50 de lei și se 
poate achita cu ordin de plată la 
Trezoreria operativă Municipiul 
Bacău în contul RO94TREZ 
0615006XXX000210, sau în numerar 
la casieria Primăriei Comunei 
Săucești. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06.11.2020, 
ora 10:00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 16.11.2020, ora 14:00. 4.2. 

Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Compartiment Registratură, 
Informare Publică, Stare Civilă și 
Arhivă din cadrul primăriei 
Comunei Săucești, localitatea 
Săucești, str.1 Decembrie, nr. 101, 
comuna Săucești, județul Bacău. 
Ofertele pot fi transmise si prin 
poștă. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 20.11.2020, 
ora 10:00, Primăria Comunei 
Săucești, localitatea Săucești, str. 1 
Decembrie, nr.101, comuna Săucești, 
județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Bacău, Secţia a II-a civilă 
și de contencios administrativ și 
fiscal. Municipiul Bacău, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 4, fax: 0234/525.211, 
e-mail registratură: tr-bacau-reg2@
just.ro.

PIERDERI
l Pierdut și declarăm nul Certifi-
catul de Înregistrare al SC DS 
Consult Invest&Property SRL, seria 
B, nr. 3479307, eliberat la 16.02.2018 
de către ONRC.

l  Ani Bogdan-Claudiu PFA, 
CUI:41794073, pierdut Certificat de 
Înregistrare seria B, nr.3954718. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat de competenta 
profesionala transport marfa a 
conducatorului auto, eliberat de 
ARR Arad pe numele Iordaiche 
Robert Marian Judetul Gorj, 
Comuna Urdari, Sat Urdari. Se 
declara nul.

l  Pierdut card tahograf nr. 
C9N9000, pe numele Hagiu 
Gheorghe, din Slobozia. Se declară 
nul.

l SC de transport internaţional 
declară pierdută Autorizaţie Turcia 
terţă, cu nr.626499. Relaţii la 
tel.021/444.99.13; 021/444.99.14; 
email: selcarint@yahoo.com.

l II Marin Aurelian Marius, 
J J F 1 3 / 7 3 1 / 2 0 0 9 ,  C U I : 
25618130, declar pierdut Certi-
ficatul de clasificare cu 
numărul 25687 al Vilei Laura 2 
stele, Bușteni, Județ Prahova.


