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OFERTE SERVICIU
l În baza prevederilor art.37
alin.(4) din HG nr.286/2011, cu
modificările și completările
ulterioare, Clubul Sportiv al
Armatei „Steaua”, cu sediul în
Bulevardul Ghencea, nr.35,
sector 6, Bucureşti, reia
concursul organizat pentru
încadrarea a trei posturi
vacante de kinetoterapeut la
cabinetul medical din Centrul
de administrare stadion
„Steaua” de la activitatea ce
urma să se desfăşoare la data
02.12.2020, respectiv soluţionarea contestaţiilor formulate
faţă de rezultatul interviului,
după următorul calendar: soluţionare contestaţii la interviu şi
afişare rezultate: 22.12.2020,
până la ora 16:00; afişare rezultate finale: 23.12.2020, până la
ora 16:00. Informaţii suplimentare: la secretariatul comisiei de concurs, tel.
021.413.60.07, int.143 sau 125
şi pe site-ul www.csasteaua.ro
l U.M. 02495 Bucureşti din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea unui post vacant de
personal civil contractual de
execuţie de consilier gr. I din
cadrul Structurii de securitate,
cu următoarele condiții: studii
de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă licenţă sau echivalentă; vechime în specialitate:
minim 6 ani și 6 luni; cunoştinţe de operare/ programare
pe calculator: exploatarea
sistemelor informatice din
dotare, lucru în reţea, transfer
de date; nivel de cunoaştere nivel Foarte Bun -curs administrator de rețea; Limbi
străine: limba Engleză -nivel
Foarte Bun- cunoștințele vor fi
testate în cadrul probei scrise și
a interviului; alte cunoștințe:
securitatea informațiilorcunoștințele vor fi testate în
cadrul probei scrise și a interviului; după cum urmează:
-14.01.2021, ora 10:00- proba
scrisă; -20.01.2021, ora 10:00interviul; -data limită de depunere a dosarelor- 07.01.2021,
ora 15:30. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conţină,
în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr. 286/2011, cu modificările şi

completările ulterioare. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la
sediul U.M. 02495 Bucureşti,
strada Izvor nr.110, sector 5,
Bucureşti, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare acestuia. Date de contact
ale secretarului: 021.41.04.040/
1011282.
l Primăria Oraşului Ocnele
Mari, Str.Alexandru Ioan
Cuza, nr.53, judeţul Vâlcea,
organizează la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale vacante perioadă nedeterminată: 1.-„Muncitor
calificat II” (f loricultor) în
cadrul Compartimentului
„Administrarea domeniului
public”. Condiţii de ocupare
sunt cele prevăzute de art.3 din
Regulamentul-cadru aprobat
prin Hotărârea nr.286/2011.
Condiţii specifice: -studii generale; -curs de calificare profesională absolvit cu diplomă
-f loricultor; -vechime în
muncă: minim 7 ani.
2.-„Muncitor calificat II”
(muncitor întreținere) în
cadrul compartimentului
„Administrarea domeniului
public”. Condiţii de ocupare
sunt cele prevăzute de art.3 din
Regulamentul-cadru aprobat
prin Hotărârea nr.286/2011.
Condiţii specifice: -studii generale; -curs de calificare profesională absolvit cu diplomă în
una dintre calificările: zugrav,
ipsosar, vopsitor; -vechime în
muncă: minim 7 ani.
Concursul se va desfășura
astfel: -Proba practică la
14.01.2021, ora 10:00; Interviul
la 19.01.2021, ora 10:00. Dosarele se depun în 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a. Informaţii la
0250/772.043 sau la sediul
Primăriei Oraşului Ocnele
Mari -persoană de contact
Măsariu Maria-Magdalena.
l Școala Gimnazială „George
Ivașcu”, cu sediul în comuna
Cerțești, Str.Trandafirului, nr.60,
județul Galați, organizează
concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de:
secretar 1S cu 1/2 normă, perioadă nedeterminată, conform
H . G . n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 .

Concursul se va desfășura la
sediul Școlii Gimnaziale
„George Ivașcu” astfel: -Selectarea dosarelor în data
08.01.2021; -Proba scrisă în data
de 14.01.2021, ora 10:00; -Proba
practică în data de 14.01.2021,
ora 13:00; -Interviu în data de
14.01.2021, ora 15:00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii
superioare cu licență; -nu sunt
condiții de vechime; -cunoștințe
bune operare PC. Candidații vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a: la
sediul Școlii Gimnaziale
„George Ivașcu”. Relații suplimentare și coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor de concurs: La sediul instituției: Școala Gimnazială
„George Ivașcu”. Persoană de
contact: Prof.Duda Elena,
director, telefon 0236/337.534
/0787.659.796, Popa Leonard
-secretar comisie concurs
-0762.688.776, fax 0236/337.530.
l CONSILIUL de Administrație al Spitalului Municipal
Câmpulung Moldovenesc organizează concurs pentru
ocuparea funcției de Manager
-persoană fizică. Concursul se
va organiza în conformitate cu
prevederile Ordinului
M.S.nr.1520/2016, H.G.nr.
286/2011 și a Regulamentului
de organizare și desfășurare a
concursului pentru ocuparea
funcției contractual vacante de
manager -persoană fizică la
Spitalul Municipal Câmpulung
Moldovenesc, aprobat prin
Dispoziția Primarului municipiului Câmpulung Moldoven e s c n r. 1 9 2 / 2 6 . 0 6 . 2 0 2 0 .
Concursul va avea loc la sediul
Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, Str.Sirenei,
nr.25, în perioada 25.01.202104.02.2021, județul Suceava.
Persoanele fizice care se înscriu
la concurs trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiții: a)cunosc limba
romană, scris și vorbit; b)sunt
absolvenți ai unei instituții de
învățămant superior medical,
economico-financiar sau
juridic; c)sunt absolvenți ai
unor cursuri de perfecționare
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în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin
ordin al ministrului sănătății,
ori sunt absolvenți ai unui
masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori
administrativ organizat într-o
instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; d)
au cel puțin 2 ani vechime în
posturi prevăzute cu studii
universitare de lungă durată,
conform legii; e)nu au fost
condamnate pentru săvârșirea
unei infracțiuni comise cu
intenție, cu excepția situației în
care a intervenit reabilitarea; f)
sunt apte din punct de vedere
medical (fizic și neuropsihic);
g)nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform
legii. Concursul se va desfășura în două etape, după cum
urmează: a)etapa de verificare
a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în
anunțul de concurs, etapa
eliminatorie, în data de
25.01.2021, ora 10:00. -rezultatul verificării dosarelor de
înscriere se va afișa la sediul
Spitalului, precum și pe pagina
de internet a Spitalului până la
data de 26.01.2021, ora 12.00;
-contestațiile la proba de verificare a condițiilor stabilite în
anunțul de concurs se pot
depune până la data de
27.01.2021, ora 12.00, la secretariatul Spitalului; -rezultatul
contestațiilor la proba de verificare a condițiilor stabilite în
anunțul de concurs se va afișa
la sediul Spitalului, precum și
pe pagina de internet a Spitalului până la data de
28.01.2021, ora 12.00. b)etapa
de susținere publică și de
evaluare a proiectului de
management -etapă unică ce se
va desfășura în data de
02.02.2021, ora 10:00, la sediul
Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc. -rezultatul
probei de susținere publică și
de evaluare a proiectului de
management se publică la
sediul Spitalului, precum și pe
pagina de internet în data de
02.02.2021, ora 15:00; -contestațiile privind rezultatul probei
de susținere publică și de
evaluare a proiectului de
management se pot depune
până la data de 03.02.2021, ora
15:00, la secretariatul Spita-
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lului; -rezultatul contestațiilor
la proba de susținere publică și
de evaluare a proiectului de
management se vor afișa la
sediul Spitalului, precum și pe
pagina de internet în data de
04.02.2021, ora 16:00.
Înscrierea candidaților la
concurs se va face la sediul
Spitalului Municipal Câmpulung Molovenesc până la data
de 25.01.2021, ora 9:00, la
secretariat. Dosarul de
înscriere trebuie să conțină în
principal următoarele documente: a)cererea de înscriere la
concurs în care candidatul
menționează funcția pentru
care dorește să candideze; b)
copia certificată pentru conformitate a actului de identitate,
aflat în termen de valabilitate;
c)copia certificată pentru
conformitate a diplomei de
licență sau echivalente; d)copia
certificată pentru conformitate
a documentelor care atestă
absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau
management sanitar ori a
diplomei de masterat sau
doctorat în management
sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învațământ superior
acreditată, potrivit legii; e)
curriculum vitae; f)adeverința
care atestă vechimea în posturi
cu studii universitare de lungă
durată sau copie certificată
pentru conformitate a carnetului de muncă; g)cazierul
judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își
exprimă consimțământul
pentru obținerea extrasului de
pe cazierul judiciar de către
comisia de concurs conform
Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare; h)adeverința din
care rezultă că este apt
medical, fizic și neuropsihic; i)
declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu
Securitatea înainte de anul
1989; j)copie certificată pentru
conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care
candidatul și-a schimbat
numele, după caz; k)proiectul
de management realizat de
candidat; l)declarație pe
propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat
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integral de către candidat; m)
declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a
fost constatată de către instituția competentă existența
conf lictului de interese ori
starea de incompatibilitate cu
privire la candidat; n)declarație pe propria răspundere
privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de
înscriere. În data de
28.01.2021, ora 10:00, candidații interesați vor putea
efectua o vizită în cadrul
Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, sub îndrumarea președintelui
Consiliului Medical. Orice
persoană care își manifestă
intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de
management va transmite
solicitarea de participare și
eventualele întrebări pe adresa
de e-mail a Spitalului: secretariat@spitalcampulungmoldovenesc.ro până în data de
28.01.2021, ora 10:00. Tema
proiectului de management
este la alegerea candidatului
din următoarea lista de 5 teme,
care va fi adaptată la problemele Spitalului Municipal
Câmpulung Moldovenesc: a)
planificarea și organizarea
serviciilor de sănătate la
nivelul spitalului; b)siguranța
și satisfacția pacientului; c)
managementul calității serviciilor medicale; d)managementul resurselor umane; e)
performanța clinică și financiară a activităților spitalului.
(2)Proiectul se realizează individual de către candidat și se
dezvoltă într-un volum de
maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu
caractere Times New Roman,
mărimea 12, spațiere la un
rând. Model-cadru de grilă
generală de evaluare a proiectului de management. 1.
Descrierea situației actuale a
spitalului -1 p; 2.Analiza
SWOT a spitalului (puncte
tari, puncte slabe, oportunități,
amenințări) -2 p; 3.Identificarea problemelor critice -0,5
p; 4.Selecționarea unei
probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii
făcute -0,5 p; 5.Dezvoltarea
proiectului de management
pentru problema prioritară

identificată/problemele prioritare identificate -6 p; a)Scop -1
p; b)Obiective -1 p; c)Activități
-1 p; -definire (0,25 p); -încadrare în timp -grafic Gantt
(0,25 p); -resurse necesare
-umane, materiale, financiare
(0,25 p); -responsabilități (0,25
p); d)Rezultate așteptate -1 p;
e)Indicatori -evaluare, monitorizare -1 p; f)Cunoașterea
legislației relevante -1 p.
Relații suplimentare se pot
obține la telefon 0230/312.023,
între orele 8:00-16:00 sau pe
adresa de e-mail: secretariat@
spitalcampulungmoldovenesc.
ro.

CITAŢII
l Se citează pârâta Ban
Mariana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Chișineu Criș, sat
Nădab, str.Cloșca, nr.3, jud.
Arad, pentru termenul de
judecată din 20.01.2021, ora
10:00, la Judecătoria Chișineu-Criș, sala 3, complet
c3-2020, str.Gării, nr.24, Chișineu-Criș, jud.Arad, dosar civil
nr.2103/210/2020, în proces cu
reclamanta Ban Floare, obiect:
moștenire și partaj.
l Numita Șerban Cornelia-Emilia, cu domiciliul legal
în sat Barcea, com. Barcea, str.
Mihai Eminescu, nr. 948, jud.
Galaţi, este citată la Tribunalul
Galaţi, la data de 22.01.2021,
î n D o s a r u l c i v i l n r.
3711/121/2020, Sala 3, ora
09:00, în proces cu
D.G.A.S.P.C. Galaţi, având în
vedere prevederile Legii nr.
273/2004.
l Numiții Dumitrașc Mihai și
Dumitrașc Ecaterina, cu domiciliul legal în sat Băleni, com.
Băleni, jud. Galaţi, sunt citați
la Tribunalul Galaţi, la data de
22.01.2021, în Dosarul civil nr.
3253/121/2020, Sala 3, ora
09:00, în proces cu
D.G.A.S.P.C. Galaţi, având în
vedere prevederile Legii nr.
273/2004.
l Citație nr. 3987/252/2020.
Pârâții Bornschlogel Francisc,
Bornschlogel Terezia, Gudiu
Irina, Gudiu Nicolae, Novacoviciu Eva, Novacoviciu Ovidiu
și Novacoviciu Eugenia, cu
ultimele domicilii cunoscute la

aceeași adresă din Buziaș, str.
Mitropolit Andrei Șaguna,
nr.13, județul Timiș, în prezent
cu domiciliile necunoscute,
sunt citați la Judecătoria
Lugoj pentru termenul:
21.01.2021, ora 10:30, sala 1,
complet C5, în proces cu reclamantul Novacoviciu Mircea,
având ca obiect sistare indiviziune-rectificare CF.
l Se notifică intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei Bordeaux
Collection S.R.L., C.U.I.
17948811, conform hotărârii
din 16.12.2020 a TB Secţia a
VII-a Civilă dosar
17457/3/2020. Termen limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor
01.02.2021, termen pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar
11.02.2021, termenul de definitivare a tabelului creanţelor
08.03.2021. Termen de judecată 28.04.2021.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoştinţă că pe
rolul Judecătoriei Arad se află
dosarul nr.16013/55/2020, cu
termen de judecată la data de
28 ianuarie 2021, având ca
obiect cererea reclamanţilor
Petrescu Reluţi şi Petrescu
Mariaelena, cu domiciliul în
sat Firiteaz, comuna Şagu, nr
125, judeţ Arad, pentru
constatarea dobândirii de către
aceştia a dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune
asupra imobilului situat în
localitatea Firiteaz, înscris în
C F 3 0 5 1 5 3 - Ş a g u , n r. t o p .
210-211/a -Firiteaz, provenit
din CF vechi 107 -Firiteaz, în
suprafaţă de 1.440mp, situat la
nr.administrativ 111 -nr.nou 8.
Persoanele interesate pot face
opoziţie la numărul de dosar
indicat mai sus în termen de o
lună de la data publicării
prezentei somaţii.
l Judecătoria Braşov. Bd.15
N o i e m b r i e , n r. 4 5 . D o s a r
nr.24304/197/2019. Termen:
17.02.2021, Sala J1, C17, ora
10:00. Exp. 08.12.2020.
Somaţie. Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi faptul că
petenţii Konstanze Herbert,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
prin mandatar Utta Pildner
Von Steinburg, Christian
Georg Scherg Kurmes, prin
mandatar Utta Pildner Von
Steinburg şi Sybille Ditta
Moosmann, prin mandatar
Utta Pildner Von Steinburg au
solicitat Judecătoriei Braşov să
se constate că au dobândit prin
uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului înscris
în CF nr.132996 Braşov (CF
vechi 28172 Braşov), cu nr.
top. 2543/2, teren de 4.146mp,
situat în Braşov, str.Colțul
Putinarilor, fn, jud.Braşov, cu
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.130 din Decretul
Lege nr.115/1938. Persoanele
interesate pot face opoziţie la
Judecătoria Braşov cu precizarea că, în caz contrar, în
termen de o lună de la
emiterea celei din urmă publicaţii, se va trece la judecarea
cererii. Somaţia face parte
integrantă din încheierea
pronunţată la data de
25.11.2020, în dosarul civil
nr.24304/197/2019 al Judecătoriei Braşov, cu termen la data
de 17.02.2021, Sala J1, C17,
ora 10:00. Prezenta se afişează
la Judecătoria Braşov, un
exemplar la Primăria Municipiului Braşov, un exemplar la
imobilul în litigiu şi un exemplar la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Braşov
şi se publică din grija petenţilor într-un ziar de largă
răspândire naţională. Președinte, Grefier/ Dana Iuliana
Moldovan, Diana Niesder.

DIVERSE
l SC Edco One Confort SRL,
titular al proiectului:Construire Hale Depozitare Electrocasnice Si BIROURI-parter,
Imprejmuire, Bazin Vidanjabil, Put Forat, Platforme
Betonate, Utilitati, anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către Agenția Națională
pentru Protecția Mediului.
Ilfov, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului*, pentru proiectul:Construire Hale Depozitare
Electrocasnice Si Birouri-parter, Imprejmuire, Bazin
Vidanjabil, Put Forat, Platforme Betonate, Utilitati,
propus a fi amplasat în Jud.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Ilfov-oras Magurele, strada
Atomistilor, nr.45-49, nr.
cad.59690. *nu se derulează și
procedura privind evaluarea
impactului asupra mediului în
context transfrontalier, pentru
proiectul în cauză. 1.Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul autorității competente pentru
protecția mediului.Ilfov din
Aleea Lacul Morii nr. 1 (in
spatele benzinariei Lukoil),
sector. 6, în zilele de luni-vineri, între orele; 9:00-12:00,
precum și la următoarea
adresă de internet:http://
apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei
de încadrare în termen de:10.
zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru
protectia mediului.
l Autoklass Center SRL
București- Sucursala Chitila,
cu sediul în Chitila, str.Rudeni,
nr.103, județ Ilfov, CUI nr.
RO24932672, informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru
activitatea Întreținerea și
repararea autovehiculelor, cod
CAEN 4520, desfășurată în
Chitila, str.Rudeni, nr.103,
Ilfov. Informații se pot solicita
la Agenția pentru Protecția
Mediului Ilfov, cu sediul în
București, sector 6, Aleea
Lacul Morii nr.1, între orele
09:00-12:00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la sediul
APM Ilfov.
l SC Siena Residence SRL,
având sediul în Popești Leordeni, str.Biruinței, nr.3, bl.C1,
et.P, ap.6, Jud.Ilfov, titular al
Planului Urbanistic Zonal
“Modificare reglementări aprobate prin HCL nr.5/2009 în
vederea construirii unui
ansamblu de locuințe colective
DS+P+6E”, din localitatea
Popești Leordeni, str.Biruinței,
NC 108180-108190, NC
107243-107250, Jud.Ilfov,
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu
pentru planul/programul
menționat și declanșarea etapei
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de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov
din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, de luni până joi, între
orele 09:00-13:00. Observații/
comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM
Ilfov, (tel.021.430.15.23,
021.430.14.02, 0746.248.440) în
termen de 18 zile de la data
publicării anunțului.
l Unitatea administrativ-teritorială Giubega, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.15, 20, 24, începând cu data de 28.12.2020, pe
o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Giubega,
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 menţionate mai
sus, nu vor fi luate în considerare.
l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata
prin reprezentată prin av.
Ciulianu Elena-Cozmina, in
calitate de administrator judiciar al Damfed Technical SRL
desemnat prin sentinta civila
nr. 5962/15.12.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII-a Civila in dosar
nr. 19882/3/2020 notificã
deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Damfed
Technical SRL, cu sediul
social in Bucureşti Sectorul 2,
Str. Caimatei, Nr. 22, Et.1,
Ap.4, CUI 28058479, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/1829/2011. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva Damfed Technical
SRL, vor formula declaratie
de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
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Bucuresti - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul
nr. 19882/3/2020, in urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului
29.01.2021; b) termenul de
verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de
creante 18.02.2021; c)
termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la
15.03.2021; d) data primei
sedinte a adunarii generale a
creditorilor 23.02.2021, ora
15:00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de
28.10.2020, ora 14:00 la sediul
administratorului judiciar.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata
prin asociat coordonator
LISCAN AUREL, in calitate
de lichidator judiciar al SouthWest Logistic Park SRL
desemnat prin hotararea din
data de 17.12.2020, pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia
C i v i l a i n d o s a r n r.
1768/122/2018, notificã deschiderea falimentului prin procedura generala prevazuta de
Legea nr.85/2014 împotriva
South-West Logistic Park
SRL, cu sediul in Oraş Măgurele, Strada Lacului, Nr. 32,
Camera 3, Parter, Judet Ilfov,
CUI 16128430, nr. de ordine
in registrul comertului
J23/652/2000. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza
un drept de creanta nascut
dupa data deschiderii procedurii insolventei impotriva
South-West Logistic Park SRL
vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata
la grefa Tribunalului Ilfov Secţia Civila, cu referire la
dosarul nr. 1768/122/2018, in
urmatoarele conditii: a)
termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere
a creanţelor asupra averii
debitoarei în vederea întocmirii tabelului suplimentar al
creanţelor de maximum 45 de
zile de la intrarea in faliment
respectiv 01.02.2021; b)
termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
04.03.2021; c) termenul pentru

depunerea contestatiilor la
tabelul suplimentar va fi
15.03.2021; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 05.04.2021.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.
Denumire județ: Brașov.
D e n u m i r e : U AT R e c e a .
Unitatea Administrativ Teritorială Recea, județul Brașov
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele nr.43, 49, 74,
pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare. Data de început a
afișării: 28.12.2020. Data de
sfârșit a afișării: 25.02.2021.
Adresa locului afișării publice:
la sediul Primăriei Comunei
Recea, situat în comuna
Recea, strada Principală,
nr.42, județul Brașov, precum
și pe pagina de internet: http://
www.comunarecea.ro. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei
Recea. Informații privind
Programul național de
cadastru și carte funciară
2015-2023 se pot obține pe
site-ul ANCPI la adresa: www.
ancpi.ro/pnccf/.
l Curtea De Apel Alba Pentru
Aceste Motive În Numele
Legii Decide; Admite apelul
declarat de Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism - Serviciul Teritorial
Alba Iulia împotriva Sentinței
penale nr. 63/2020, pronunțată
la 23.06.2020, în dosarul nr.
563/107/2020 al Tribunalului
Alba, și în consecință: Desființează sentința penală atacată,
în ceea ce privește: Cuantumul
pedepsei principale aplicate
inculpatului Bradea George
Liviu pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 207
alin. 1 și 2 Cod penal; Omisiunea aplicării pedepselor accesorii; Omisiunea aplicării
pedepsei complementare
prevăzută de art. 70 Cod

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

penal; Modalitatea de executare a pedepsei închisorii aplicate inculpatului Bradea
George Livu. Procedând la o
nouă judecată în aceste limite:
Descontopește pedeapsa principală de 3 ani închisoare
aplicată inculpatului prin
sentința apelată, în pedepsele
componente de 2 ani închisoare, 10 luni închisoare, 1 an
și 4 luni închisoare și 10 luni
închisoare, pe care le repune
în individualitatea lor. Majorează de la 10 luni la 2 ani
închisoare, cuantumul
pedepsei principale aplicate
inculpatului pentru comiterea
infracțiunii de șantaj, prevăzută de art. 207 alin. 1 și 2 Cod
penal, cu reținerea art. 396
alin. 10 Cod procedură penală.
În baza art. 38 alin. 1 raportat
la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod
penal, contopește pedepsele de
2 ani închisoare, stabilită
pentru infracțiunea prevăzută
de art. 374 alin. 1 și 2 Cod
penal, de 2 ani închisoare,
stabilită pentru infracțiunea
prevăzută de art. 207 alin. 1 și
2 Cod penal, de 1 an și 4 luni
închisoare, stabilită pentru
infracțiunea prevăzută de art.
360 alin. 1, 2 și 3 Cod penal și
de 10 luni închisoare, stabilită
pentru infracțiunea prevăzută
de art. 362 Cod penal,
pedeapsa rezultantă aplicată
inculpatului fiind de 3 ani, 4
luni și 20 de zile închisoare, pe
care acesta o va executa în
regim privativ de libertate. În
baza art. 70 Cod penal, aplică
inculpatului pedeapsa complementară a publicării hotărârii
definitive de condamnare pe
cheltuiala sa, fără a dezvălui
identitatea altor persoane, o
singură dată, în extras (dispozitivul acesteia), într-un cotidian național. Menține
dispoziția de aplicare a
pedepsei complementare a
interzicerii exercitării de către
inculpat a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. n) și
o) Cod penal. În baza art. 65
alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a
interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.
1 lit. n) și o) Cod penal, în
condițiile art. 65 alin. 3 Cod
penal. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale
apelate care nu contravin

GATA!
Simplu, nu?

prezentei decizii. Respinge ca
nefondat apelul declarat de
inculpatul Bradea George
Liviu împotriva aceleiași
sentințe penale. În temeiul art.
275 alin. 2 Cod procedură
penală obligă inculpatul
Bradea George Liviu la plata
către stat a sumei de 150 lei,
cu titlu de cheltuieli judiciare
avansate de stat în apel. În
temeiul art. 275 alin. 6 Cod
procedură penală, onorariile
cuvenite apărătorilor desemnați din oficiu pentru persoanele vătămate minore, în
cuantum de câte 470 lei fiecare
(în total 940 lei), vor fi avansate din fondurile Ministerului
Justiției și vor rămâne în
sarcina statului. Definitivă.
Pronunțată în ședință publică,
azi, 28.09.2020.

LICITAŢII
l Francigrin SRL - în faliment
anunta Vanzarea Prin Licitatie
Publica a bunului mobil, reprezentand Autoutilitara
Wolkswagen 70XO2C/Transporter, nr. omologare BF123Z
1111B74E2, numar identificare
WV2ZZZ 70ZWXO12250,
culare Alb, an fabricatie 1997.
Pretul De Pornire Al Licitatiei
Este De 30 % Din Pretul De
Evaluare, Respectiv 3.419 Lei
+ T.V.A, Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul ales
al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355429 116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de
12.01.2021, orele 11:30, la
sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.
21, jud. Caras-Severin,
respectiv in data de 19.01.2021,
orele 11:30 si in data de
26.01.2021, orele 11:30, in caz
de neadjudecare la licitatiile
anterior organizate.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al GDC
Autocenter SRL desemnat
prin sentinta civila nr. 9423
din data de 24.11.2015,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

16513/3/2012 af lat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia
a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie
publica a bunurilor mobile
constand in aparate, utilaje,
unelte si echipamente pentru
service auto in proprietatea
GDC Autocenter SRL in
valoare totala de 22.986,75
RON exclusiv TVA. Vanzarea
bunurilor mobile apartinand
societatii falite se va organiza
in data de 13.01.2021 ora 14:00
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile
mobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza alte 2(doua) licitatii saptamanale, in data de
20.01.2021 si 27.01.2021, la
aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate
in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora
12:00. Date despre starea
bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona la sediul lichidatorului
judiciar sau prin virament
bancar. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel.
021.227.28.81/0721.236.313.
l SC Vianto Consulting SRL
Brăila, identificată prin:
J09/866/2003 şi C.U.I.:
15912277, aflată în procedura
de faliment prevăzută de Legea
nr. 85/2014, în Dosarul nr.
2218/113/2015, pe rolul Tribunalului Brăila, Secţia a II a
Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin lichidator
j u d i c i a r, a n u n ţ ă l i c i t a ţ i e
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile din
patrimoniul debitoarei: i. Teren
în suprafaţă de 10.000 mp pe

teritoriul localităţii Comarnic
(zona Ghiosesti), judeţul
Prahova, conform extrasului
d e C a r t e f u n c i a r ă n r.
29655/01.04.2020, identificat
cadastral astfel: i.1. suprafaţa
de 2.500 mp, categoria fâneaţă
intravilan înscris în Cartea
funciară nr. 22535 nr. cadastral
1076. Preţul de piaţă stabilit în
raportul de evaluare precizează
suma de 6.000 euro; i.2. suprafaţa de 2.500 mp, categoria
fâneaţă extravilan, tarlaua 40,
parcela 259, înscris în Cartea
funciară nr. 22502, nr. cadastral 1108. Preţul de piaţă
stabilit în raportul de evaluare
precizează suma de 6.000 euro;
i.3. suprafaţa de 5.000 mp,
categoria fâneaţă extravilan,
înscris în Cartea funciară nr.
22016, nr. cadastral 1129.
Preţul de piaţă stabilit în
raportul de evaluare precizează
suma de 15.000 euro. Bunurile
imobile sunt constituite Ipotecă
legală în favoarea ANAF.
Preţul de piaţă total stabilit în
raportul de evaluare: 27.000
euro. Având în vedere perioada
de pandemie, pentru a preîntâmpina pericolul infectării cu
Covid-19, sedinţele de licitaţie
se vor desfăşura conform platformei UNPIR de organizare a
licitaţiilor online, în fiecare zi
de joi din săptămână, coroborat cu procedura de vânzare
prevăzută Legea nr. 85/2014 şi
de Regulamentul de vânzare
aprobat de către adunarea
creditorilor, precum şi de art.
752 şi următoarele, inclusiv art.
768, alin. (9) din C. Pr. Civ.; în
caz de neadjudecare după
ultima şedinţă, licitaţia se va
relua în fiecare zi de joi. Ofertanţii au obligaţia de a achita o
cauţiune în cuantum de 10%
din preţul de pornire, cu cel
puţin 48 de ore înainte de data
desfăşurării licitaţiei, prin
consemnarea în contul averii
SC Vianto Consulting SRL
Brăila, conform regulamentului de desfăşurare al şedinţei
de licitaţie, menţionat în
Caietul de sarcini. Toţi cei care
doresc să cumpere bunurile
mobile sunt invitaţi la termenele stabilite să liciteze, iar
până la data menţionată, vor
prezenta în scris oferta de preţ.
Lichidatorul judiciar poate fi
contactat, în vederea obţinerii

contra cost a Caietului de
sarcini (1.000 lei) la adresa de
e-mail: office@lichidarifirme.
ro.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Erdal Invest SRL,
desemnat prin Sentinta civila
nr. 2747 din data de 08.05.2019,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 39866/3/2018, anunta
scoaterea la vanzare a bunului
mobil aflat in proprietatea Erdal
Invest SRL, constand in mijloc
de transport marca OPEL
ASTRA H, nr.de identificare
W0L0AHL698G046738, 2008,
Benzina, 1.598 cc, transmisie
automata, in valoarea de 1.750
euro exclusiv TVA. Vanzarea
bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data
de 12.01.2021 ora 14:00, prin
licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunul mobil nu se
va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte
9(noua) licitatii saptamanale in
datele de 19.01.2021, 26.01.2021,
02.02.2021, 09.02.2021,
16.02.2021, 23.02.2021,
02.03.2021, 09.03.2021,
16.03.2021, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate
in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora
12:00. Date despre starea
bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector
3. Costul unui caiet de sarcini
este de 300 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru
toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Welan
Holdings Investment SRL
desemnat prin sentinta civila
n r. 9 4 2 0
din data de
24.11.2015, pronuntata in
dosar nr. 15107/3/2013*, aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti
– Sectia a VII-a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflat in propriet a t e a We l a n H o l d i n g s
Investment SRL constand in
proprietate imobiliara in zona
rezidentiala reprezentata de
lot de teren cu numar cadastral 201176 in suprafata de
345 mp, situat in Bucuresti,
str. Prelungirea Ghencea, nr.
187- 189, sector 6, cu deschidere directa stradala si proprietate imobiliara in zona
rezidentiala reprezentata de
lot de teren cu numar cadastral 201178 in suprafata de
635 mp, situat in Bucuresti,
str. Prelungirea Ghencea, nr.
187- 189, sector 6, in valoare
totala de 54.000 euro inclusiv
TVA. Vanzarea bunurilor
imobile apartinand societatii
falite se va organiza in data de
12.01.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunurile nu se
vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza 7 (sapte) licitatii in datele
de 19.01.2021, 26.01.2021,
02.02.2021, 09.02.2021,
16.02.2021, 23.02.2021,
02.03.2021, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare
a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate
in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora
12:00. Date despre starea
bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit
d e l i c h i d a t o r u l j u d i c i a r.
Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucu-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
Costul caietului de sarcini este
de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la
tel. 021.227.28.81/
0721.236.313.

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare Cuban Tobacco SRL,
bdul.Aviatorilor, nr.63, et.1-2,
ap.4, sect.1, RO36574420,
J40/12729/2016.
l Inspectoratul de Poliție al
Județului Neamț declară nulă
ștampila rotundă cu diametru
de 30mm, cu stema României
și impresiunea „Ministerul
Afacerilor Interne -Inspectoratul de Poliție al Județului
Neamț -Secția de poliție
Dulcești -Postul de Poliție
Horia.
l Ambiance Exim Style SRL,
J40/12074/2003, CUI:
15719293, cu sediul social în
București, Intr.Urali, nr.6, et.p,
sect.1, declar pierdute: Certificat de înregistrare și certificate constatatoare pentru sediu
social și terți. Le declarăm
nule.
l Pierdut Hotărârea Adunării
Generale a Asociaților (HAGA)
n r. 1 / 0 4 . 0 5 . 2 0 1 6 , H A G A
n r. 1 / 3 1 . 0 5 . 2 0 1 6 , H A G A
n r. 2 / 3 1 . 0 7 . 2 0 1 6 , H A G A
n r. 3 / 3 1 . 0 7 . 2 0 1 6 , H A G A
n r. 1 / 1 7 . 0 3 . 2 0 1 7 , H A G A
n r. 1 / 1 9 . 0 3 . 2 0 1 8 , H A G A
n r. 9 / 2 7 . 1 1 . 2 0 1 8 , H A G A
n r. 2 b / 2 2 . 0 3 . 2 0 1 9 , H A G A
n r. 3 / 0 4 . 0 4 . 2 0 1 9 , H A G A
n r. 4 / 0 1 . 0 5 . 2 0 1 9 , H A G A
n r. 5 / 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 , H A G A
n r. 6 / 3 1 . 0 7 . 2 0 1 9 , H A G A
n r. 7 / 3 1 . 0 8 . 2 0 1 9 , H A G A
n r. 1 1 / 0 9 . 0 8 . 2 0 1 9 , H A G A
n r. 1 5 / 1 5 . 1 1 . 2 0 1 9 , H A G A
nr.2/30.09.2020 pentru societatea Entertainment Business
Development (EBD) SRL, cu
sediul în București, sect.1,
Calea Floreasca, nr.246B, mall
Promenada, et.2, spațiul comercial 2F-000, înregistrată la Reg.
Com. cu nr.J40/12268/2013,
CUI:RO32317652.

