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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 2 posturi 
expert în proiectul POCU 104753. Relații pe 
site-ul ISJ Dâmbovița.

l SC Marman Comtrans SRL angajează în 
condiții avantajoase lăcătuși construcții 
navale și sudori autorizați. Tel.0752.116.340.

l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează în 
data de 28.01.2021 concurs recrutare pentru 
1x Şofer și 2x Muncitor necalificat. Detalii la 
021.424.43.62.

l DN Profesional Motorsport S.R.L, cu 
sediul social în Sat Valea Mare-Podgoria, 
Oraș Ştefănești, Str.Calea București, nr.148, 
et.Parter, Județul Argeș, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului  sub nr.
J3/1864/10.11.2016, CUI:36729583, anga-
jează:  administrator societate comer-
cială -cod COR 242111 -1 post. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: igen91241@gmail.com.

l King ER&IS Srl, cu sediul în sat Popri-
cani, str.Salviei, nr.4, com.Popricani, jud.Iași, 
CUI 43192570, angajează 9 muncitori neca-
lificați la demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet. 
Persoanele interesate vor depune, la sediul 
societății sau prin email la adresa gavrilescu-
catalina25@gmail.com, un CV până la data 
de 26.01.2021. Selecția se va face pe baza 
CV-urilor.

l Primăria Tunari cu sediul în comuna 
Tunari, str. Mihai Eminescu nr.1, județ 
Ilfov organizează în data de 17.02.2021 
concurs recrutare pentru postul de 
Inspector de specialitate- Compartiment 
Cultură Sport. Condiții de participare la 
concurs: vechime în muncă: 5ani, studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență. Dosarele se depun la sediul primă-
riei în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, respectiv de la 
data de 22.01.2021 până la data de 
04.02.2021, ora 15:00. Alte informaţii pot 
fi obţinute la 021 267.53.10, persoană de 
contact Duță Florentina Denisa- Referent 
Primăria Tunari, email: contact@prima-
ria-tunari.ro.

l Anunt.Directia de Asistenta Sociala 
Mizil organizeaza concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei functii contractuale 
de executie Denumire post:psiholog, grad 
profesional specialist Nivelul studiilor:s-
tudii universitare de licenta absolvite cu 
diploma, respectiv studii superioare de 
lunga durata, absolvite cu diploma de 
licenta in domeniul psihologiei. Vechime 
in specialitatea studiilor: minimum 5 ani 
ca psiholog clinician Data,ora si locul de 
desfasurare a concursului:Proba scrisa va 
avea loc in data de 15.02.2021,  ora-09:00 
la sediul Directiei de Asistenta Sociala 
Mizil din Mizil, str.Blajului, nr.5A, jud.
Prahova. Data limita pentru depunerea 
dosarelor de concurs: 05.02.2021. 
Persoana de contact:secretar comisie de 
concurs, Toader Elena-Daniela, telefon: 
0244/250.020, e-mail: asistsociala@prima-
ria-mizil.ro

l Instituția de Interes Public Piețe Târguri 
și Oboare Râmnicu Sărat, cu sediul în oraș 
Râmnicu Sărat, Str.Piața Halelor, judeţul 
Buzău, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, 
de: Muncitor necalificat, grad I, conform 

H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
15.02.2021, ora 10:00; -Proba practică în 
data de 16.02.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 17.02.2021, ora 10:00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: generale; -vechime: fără 
vechime în câmpul muncii; -apt medical, 
fără cazier judiciar, cunoscător al limbii 
române. 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 IIP-PTO Râmnicu Sărat. 
Relaţii suplimentare la sediul: IIP-PTO 
Râmnicu Sărat, persoană de contact: 
Maris Mirela, telefon 0238/563.126, fax 
0238/563.126.

l Comuna Blejoi, județul Prahova, cu 
sediul în Comuna Blejoi, sat Blejoi, 
nr.1003, judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de inspector de specialitate 
gradul I, conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 15.02.2021, ora 11:00; 
-Proba interviu în data de 18.02.2021, ora 
11:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în Drept; -vechime în speciali-
tatea studiilor -minim 4 ani; -cunoștințe 
operare PC -nivel de bază -dovedite pe 
baza unor documente care să ateste deți-
nerea competențelor respective, emise în 
condițiile legii. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul Primă-
riei Blejoi, comuna Blejoi, sat Blejoi, 
nr.1003, județul Prahova. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Blejoi, 
comuna Blejoi, sat Blejoi, nr.1003, județul 
Prahova, persoană de contact: Neagu 
Elena, telefon 0244/410.445, int.116, fax 
0244/410.660.

l Primăria Comunei Fundu Moldovei cu 
sediul în comuna Fundu Moldovei, 
județul Suceava, în conformitate cu 
prevederilor H.G. nr.286/2011, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de: -Asistent medical 
comunitar debutant -un post, în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului 
Fundu Moldovei. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
15.02.2021, ora 11:00; -Proba interviu în 
data de 17.02.2021, ora 11:00. Condiții 
minime de participare: a)studii postli-
ceale; b)nu se solicită vechime. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Fundu Moldovei. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei Comunei 
Fundu Moldovei, persoană de contact: 
Jr.Matei Mihai, telefon 0723.818.346.

l Şcoala Gimnazială nr.1 Dobroești, cu 
sediul în comuna Dobroești, strada 
Nicolae Bălcescu, nr.16, județul Ilfov, 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale vacante de informatician 
( 0 , 5  n o r m ă )  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-

șura astfel: -Proba scrisă în data de 16 
februarie 2021, ora 11:00; -Proba practică 
în data de 16 februarie 2021, ora 13:00; 
-Proba interviu în data de 16 februarie 
2021, ora 14:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
absolvirea, cu diplomă, a unei instituții de 
învățământ superior sau a unei instituții 
de învățământ preuniversitar de profil; 
-vechime: nu se solicită. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Dobroești. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la tel 021/255.20.51.

l Comuna Cristești, județul Mureș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postului 
vacant în regim contractual de muncitor, 
treapta profesională III, din cadrul Servi-
ciului administrativ, întreţinere, transport 
public rutier, administrarea domeniului 
public. Concursul se va desfășura la sediul 
primăriei din localitatea Cristești, str.Prin-
cipală, nr.678, judeţul Mureș și constă în 
trei etape succesive: -selecția dosarelor; 
-proba practică, care va avea loc în data de 
15.02.2021, ora 09:00; -interviul (data și ora 
susţinerii interviului se vor comunica odată 
cu rezultatele la proba practică). Pentru a 
participa la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile generale  prevă-
zute de art.3 din Regulamentul-cadru 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, și urmă-
toarele condiţii specifice: -studii medii; 
-vechime în muncă: minim 5 ani. Dosarele 
de înscriere la concurs pot fi depuse în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, respectiv până la 
data de 05.02.2021, la secretarul comisiei 
de concurs, la sediul instituţiei. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art.6 din Regulamentul-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011 (actua-
lizată). În termen de maximum două zile 
lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor, comisia de 
concurs va selecta dosarele pe baza îndepli-
nirii condițiilor de participare. Relaţii 
suplimentare privind bibliografia și conţi-
nutul dosarului de înscriere se pot obţine la 
Primaria Comunei Cristești, secretarul 
comisiei de concurs, Toncean Teodor 
Călin, telefon 0265/326.112, interior 13 și 
pe site-ul comunei www.cristestimures.ro.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale de execuţie vacante din 
subunităţile de mai jos, după cum urmează: 
Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabili-
tăţi Baraolt: -1 educator, nivel studii medii/
postlicealee, fără condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor. Centrul de recuperare 
pentru copilul cu handicap Sfântu 
Gheorghe: -1 educator, nivel studii medii/
postliceale, fără condiţii de vechime în speci-
alitatea studiilor; -1 psihopedagog, nivel 
studii superioare, fără condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor; -1 logoped, nivel studii 
superioare, fără condiţii de vechime în speci-
alitatea studiilor. Concursul va avea loc în 
data de 15.02.2021, ora 09:00 -proba scrisă și 
în data de 18.02.2021, ora 09.00 -interviul, la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Covasna. 

Dosarul de înscriere la concurs se poate 
depune la secretariatul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Covasna, în perioada 25.01.2021-05.02.2021, 
de luni până joi între orele 08.00-15.00, iar 
vinerea între orele 08:00-13:00. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia se 

afișează la sediul instituţiei și pe site-ul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna www.protecti-
asocialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretarul comisiei de concurs, 
Pánczél Rozália, nr.de telefon 0267/317.464.

OFERTE SERVICIU
Penitenciarul-Spital Mioveni intenţionează să achiziționeze servicii medicale 
stomatologice pentru anul 2021 după cum urmează: -un medic stomatolog 
pentru Penitenciarul Târgu Jiu cu sediul în Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr. 23, 
județul Gorj –minim 15 ore, maxim 35 ore/săptămână; -un medic stomatolog pentru 
Penitenciarului Craiova cu sediul în Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 89, județul 
Dolj –minim 20 ore, maxim 35 ore/săptămână. Documente de calificare solicitate: 
-diplomă studii de specialitate (facultatea Medicină dentară); -să poată desfăşura 
activitatea în regim independent (PFA sau PFI). Dacă la data depunerii ofertelor nu 
deține certificatul de atestare fiscală, să depună dovada solicitării eliberării acestuia 
de la Administrația Fiscală; -să prezinte Autorizația de liberă practică pentru profesia 
de medic stomatolog, vizată anual de Colegiul Medicilor Dentiști; -să prezinte copie 
după asigurarea de răspunderea civilă (Malpraxis); -declarație pe propria răspundere 
privind acceptul de a intra în contract cu CASAOPSNAJ; Valoarea estimată a 
serviciilor prestate este de 50 lei/oră. Oferta de preţ reprezentând tariful pe oră, se 
va transmite până la data de 29.01.2021, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea „A 
nu se deschide până la data de 29.01.2021, ora 12:00”, prin oricare din următoarele 
mijloace: poştă, curier sau depunere directă la sediul instituţiei. La elaborarea ofertei 
de preț, ofertantul va avea în vedere toate cerințele solicitate prin caietul de sarcini, 
ce poate fi obținut gratuit de la Penitenciarul-Spital Mioveni. Informaţii suplimentare 
la telefon fix 0248/260.560 int. 248 (Achizitii publice) sau 251 (Cabinet stomatologie).

OFERTE SERVICIU
Penitenciarul-Spital Mioveni cu sediul în localitatea Mioveni, bd. Dacia nr.1, judeţul Argeş, 
intenţionează să încheie contracte de prestări servicii medicale: 
1(un) contract de prestări servicii medicale - medic specialist/primar Medicină 
internă, pe o perioadă determinată. Condiţii minime impuse prestatorului de serviciu: 
-să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, referitoare la exercitarea profesiei de medic; - să poată desfășura activitatea în 
regim independent (dacă la data prezentei nu deține certificatul de atestare fiscală, să 
depună dovada solicitării eliberării acestuia de la Administrația Fiscală, PFA/SRL); -să facă 
dovada că este membru al Colegiului medicilor din România; -să facă dovada asigurării 
privind răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea profesională; -să fie posesor al unui 
titlu oficial de calificare în medicină pentru specialitatea Medicină internă; -să poată presta 
activitate maxim 7 ore/zi – între 1–5 zile/săptămână; -să aibă disponibilitatea de a intra în 
contract cu CASAOPSNAJ. Valoarea fondurilor ce pot fi alocate pentru serviciile prestate 
este de maxim 50 lei/oră. 
1(un) contract de prestări servicii medicale cu asistent medical ambulatoriu, pe 
o perioadă determinată. Condiţii minime impuse prestatorului: -să poată desfășura 
activitatea în regim independent (dacă la data prezentei nu deține certificatul de atestare 
fiscală, să depună dovada solicitării eliberării acestuia de la Administrația Fiscală); 
-documente care să ateste nivelul studiilor în specialitate (postliceală/facultate); -să 
dețină certificat de membru OAMGMAMR avizat pe anul în curs în specialitatea medicină 
generală; -să facă dovada de asigurare privind răspunderea civilă pentru greşeli în 
activitatea profesională valabilă; -să poată presta serviciile solicitate în program de 8 ore  
sau în funcție de necesitățile unității; Valoarea fondurilor ce pot fi alocate pentru serviciile 
prestate este de maxim 25 lei/oră. 
1(un) contract de prestări servicii medicale cu registrator medical, pe o perioadă 
determinată în cadrul Compartimentului de evaluare și statistica medicală. Condiții 
minime impuse prestatorului:
-să poată desfăşura activitatea în regim independent (dacă la data prezentei nu deține 
certificatul de atestare fiscală, să depună dovada solicitării eliberării acestuia de la 
Administrația Fiscală, PFA/SRL); -să fie absolvent de studii liceale; -să aibă cunoștințe de 
operare pe calculator nivel 1; -să poată presta serviciile solicitate în program de 8 ore/zi 
sau în funcție de necesitățile unității; Valoarea fondurilor ce pot fi alocate pentru serviciile 
prestate este de maxim 23 lei/oră. În eventualitatea în care vor fi mai multe oferte egale, 
departajarea se va face în funcție de vechimea în profesie. Oferta de preţ reprezentând 
tariful pe oră, se va transmite până la data de  29.01.2021, ora 12:00, în plic închis cu 
mențiunea „A nu se deschide până la data de 29.01.2021, ora 12:00”, prin oricare din 
următoarele mijloace: poştă, curier sau depunere directă la sediul instituţiei. Serviciile se 
vor presta în cadrul Penitenciarului-Spital Mioveni. Caietele de sarcini se pot ridica gratuit 
de la sediul unității. Informaţii suplimentare la telefon fix 0248/260.560 int. 223 sau 248.
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CITAȚII
l Numiții Andreica Maria, Ana, Maria 
Floarea, Silvia, Emil, Costan sunt chemați în 
instanță la Judecătoria Bistrița, în dosar 
număr 197/190/2005, în data de 16.02.2021, 
ora 09:00.

l Domnul Drăgan Constantin, domiciliat în 
loc. Grădiștea, Jud. Giurgiu, este Citat în 
Dosar Nr. 16455/236/ 2019, la Judecătoria 
Giurgiu, la data de 05 februarie 2021, ora 
08:30.

l Numiții Fiscovits Leva, Fiscovits Herman, 
Fiscovits Iosif, Fiscovits Iakob, Fiscovits Sari, 
Fiscovits Dora, Fiscovits Chaincu, toți cu 
domiciliul necunoscut, sunt citați pe data de 
28 ianuarie 2021, ora 10:00, la Judecătoria 
Dragomireș t i  Maramureș  în  dos . 
nr.158/224/2020, având ca obiect revizuire, în 
calitate de pârâți.

l Numitul Mihuțescu Gabriel este chemat în 
judecată la Judecătoria Craiova, dosar 
nr.30694/215/2019, complet 33, cu termen de 
judecată la 17.02.2021, ora 10:00, în contra-
dictoriu cu Mihuțescu Loredana, Coicea 
Camelia și Mihuțescu Doina pentru parta-
jarea averii defunctului Mihuțescu Gheorghe.

l Se citeaza toti mostenitorii legali sau testa-
mentari cu domiciliul necunoscut ai decfunc-
tului Chira Emil Corneliu, decedat la data de 
26.01.2019 cu ultimul domiciliu in Arad, str 
M. Eminescu, nr.29, ap.5 , la sediul Societatii 
Profesionale Notariale Petru din Arad, str. 
Ioan Vidu, nr.2, ap.2 in data de 09.02.2021 la 
ora 12:00.

l Numitul Stanciu Ion, cu domiciliul 
cunoscut în comuna Schitu, jud.Olt, este citat 
în calitate de pârât, la Judecătoria Slatina, 
jud.Olt, str.Lipscani, nr.49, pentru data de 
18.02.2021, complet CC3, ora 11:00, Sala 2, în 
dosar civil nr.12719/311/2017, având ca obiect 
partaj judiciar, reclamante Popescu Filofteia 
și Mitrică Maria, pârâţi Stanciu Radu, 
Stanciu Florea, Indrieș Aurelia și alţii.

l Pârârul Călugăru Claudiu Mario, cu domi-
ciliul stabil în municipiul Râmnicu Sărat, str.
Câlnău, nr.1, jud.Buzău, cu drept de locație în 
Germania, Wilnstrof Struth, strasse 40, cod 
poștal 57234, este citat la data de 16.02.2021, 
orele 11:00, la Judecătoria Râmnicu Sărat, în 
proces cu Călugăru Bianca Valentina, în 
cauză  se  face  ob iec tu l  dosaru lu i 
2055/287/2020, pentru divorț. 

l Societatea Profesională Notarială Popa 
Ionuț-Florin, Dorobanţu Simona-Iustina și 
asociații, cu sediul în Mun.Cluj-Napoca, Str.
Napoca, nr.25, ap.5, 7, Judeţul Cluj, citează 
pe toți succesibilii cu domiciliul necunoscut, 
să se prezinte la sediul biroului notarial în 
data de 15 aprilie 2021, ora 16:00, în dosar 
99/2020, pentru a participa, în calitate de 
succesibili, la dezbaterea procedurii succeso-
rale după defunctul Manaszes Laszló, 
decedat la data de 12.10.2020, cu ultimul 
domiciliu în mun.Cluj-Napoca, str.Parâng, 
nr.4, ap.56, jud.Cluj. Pentru această dată vă 
rugăm să prezentaţi cartea de identitate, 
actele de stare civilă care dovedesc calitatea 
dvs.de moștenitor și actele de proprietate 
privind bunurile imobile/mobile ale defunc-
tului. În cazul în care nu acceptați moștenirea 
legală în termen de 1 an de la data deschiderii 
moștenirii se va prezuma conform art.1.112 
Cod civil că ați renunțat la moștenire.

l Citație. Numita: Dumitra Elena (pe 
numele de fată: Belea), cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în: Roșiorii de Vede, Str.
Izbiceanu, Nr.28, Bl.C1, Sc.C1, Sc.A, 
Et.3, Ap.16, Jud.Teleorman, este citată 
la Judecătoria Roșiorii de Vede, Jud.
Teleorman, pe data: 09.03.2021, ora 
09:00, Completul nr.2, camera: sala de 
ședință, în procesul civil 3458/292/2020, 
având ca obiect declararea judecăto-
rească a morții numitei Dumitra (Belea) 
Elena.

SOMAȚII
l Somatie: Avand in vedere actiunea civila 
formulata de catre petentul Gainuta Cipri-
an,cu domiciliul in com.Livezile,sat 
Dolat,str. Margaretelor,nr. 3,jud. Timis,a-
vand ca obiiect uzucapiune,inregistrata pe 
rolul Judecatoriei  Deta sub dosar 
nr.1632/220/2020,prin care a solicitat consta-
tatrea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului inscris in 
C.F.nr.401861 Livezile(provenita din 
conversia pe hartie a C.F.1248 Dolat) cu nr. 
topografic 251/a/1/1/a/15,constand in teren 
in suprafata totala de 1439mp,imobil situat 
in com.Livezile,sat Dolat,str. Margarete-
lor,nr.3(nr.vechi 342), jud. Timis,aflat in 
porprietatea tabulara a numitei Milin Emili-
a,decedata la data de 20.10.977,in Timisoa-
ra,jud. Timis,cu ultimul domiciliu in com.
Livezile,sat Dolat,nr.342,jud.Timis.Somam 
pe toti cei interesati sa formuleze 
OPOZITIE la prezenta actiune,in termen de 
1 luna de la data publicarii acestui anunt,-
care se vor comunica in scris,la aceasta 
instanta,urmand a se mentiona numarul de 
dosar indicat mai sus.In cazul in care,nu se 
va formula opozitie in termen de 1(unu)luna 
de la data ultimei publicatii,instanta va 
solutiona cererea.

DIVERSE
l S.N.G.N.Romgaz S.A.sucursala Tg.
Mureș, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul Înlocuire în regim 
de urgență tronson 100m colector Finta -nr.
Inventor 19010417, propus a se realiza în 
comuna Finta, sat Finta-Mare, județul 
Dâmbovița. Informațiile privind proiectul 
propus, pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Dâmbovița din 
municipiul Târgoviște, Str.Calea Ialomiței, 
Nr.1, județul Dâmbovița și la sediul Primă-
riei Comunei Finta, în zilele de luni-vineri, 
între orele 09:00-12:00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Dâmbovița. 

l SC VEL Pitar SA, cu sediul în orașul 
Râmnicu Vâlcea, str.Timiș nr.22, parter, 
biroul nr.1, județul Vâlcea, cod unic de iden-
tificare RO 21229091, număr de înmatricu-
lare la Registrul Comerțului J38/221/2007, 
titular al proiectului “Realizare puț forat de 
mare adâncime”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Ilfov, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul “Realizare puț forat de 
mare adâncime”, propus a fi amplasat în str.
Rudeni nr.94, orașul Chitila, județul Ilfov. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului APM Ilfov din București, 
str.Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, în zilele 

de luni-joi, între orele 08:00-16:30 și vineri, 
08:00-14:00, 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 protecția mediului.

l Unitatea Militară 02248 București anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Demolarea pavilioanelor G, J, J1, 
L, 1, 2, 3, 4, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 
51, 52, 55, 56, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 78, 84, a 
împrejmuirii din sârmă ghimpată pe un 
singur rând de stâlpi și a rețelei de energie 
electrică aeriană din cazarma 3600 Mihai 
Bravu”, propus a se realiza în comuna Mihai 
Bravu, județul Giurgiu, incinta cazărmii 
3600 Mihai Bravu, CF30191, NC30191. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la APM Giurgiu, Șos.București, 
bl.111, sc.A+B, mun.Giurgiu, jud.Giurgiu, la 
adresa de internet office@apmgr.anpm.ro și 
la Unitatea Militară 02248 București cu 
sediul în mun.București, sector 6, str.Drumul 
Taberei, nr.7H. Observaţiile publicului se 
primesc la APM Giurgiu, pe adresa de 
e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Amaru, din judeţul Buzău, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.7, 11, 19, 20, 
21, 22, 27, 34, 41, 43, 48, 56, 57, 61, 62, 65, 
72, 81, 87, începând cu data (29.01.2021) pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăria 
Amaru, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară: http://ancpi.ro docs/?dir=Buzau.

l Denumire județ: Constanța. Denumire: 
UAT Seimeni. Sectoare cadastrale: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 28. OCPI 
Constanța anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 
17, 25, 28, din UAT Seimeni, pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, conform pct.3.4 
din Ordinul Directorului General al ANCPI 
nr.1427/2017, cu modificările și completările 
ulterioare. UAT Seimeni. Data de început a 
afișării: 27.01.2021. Data de sfârșit a afișării: 
29.03.2021. Adresa locului afișării publice: 
strada Principală, nr.96, Comuna Seimeni. 
Repere pentru identificarea locației: incinta 
Primăriei Comunei Seimeni. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei, cu respec-
tarea dispozițiilor legale privind obligațiile 
persoanelor pe perioada stării de alertă și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Informatii privind 
Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/. 
Alte informaţii cu privire la înregistrarea 
sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru 
și Carte Funciară a Imobilelor se pot obţine 
de la sediul Primăriei Comunei Seimeni, str.
Principală, nr.95, localitatea Seimeni, județul 
Constanța sau la numărul de telefon 
-0733.709.215 /0241/239.174 -Domnul Pletea 
Dumitru.

LICITAȚII
l SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a bunurilor mobile aflate in patrimo-
niul acesteia. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 50 % din cel stabilit in raportul 
de evaluare incuviintat de Adunarea Credi-
torilor din 18.11.2015. Licitaţiile vor avea loc 
pe data de: 26.01.2021, 28.01.2021, 
02.02.2021, 04.02.2021, 09.02.2021, 
11.02.2021, 16.02.2021, 18.02.2021, 
23.02.2021, 25.02.2021, orele 13.00 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimen-
tare  0732405295, 0344104525. 

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la lici-
taţie publică a bunurilor mobile aflate in 
patrimoniul SC General Best Securyty SRL, 
respectiv: autoturism Mitsubishi Outlander, an 
fabricatie 2007, pe motorina, aprox. 250.000 
km la pretul de 16.000 lei+TVA, autoturism 
Ford Focus, an fabricatie 2007, pe motorina, 
aprox. 225.000 km la pretul de 7.800 lei+TVA, 
etc.  Licitatia are loc in baza Adunarii Credito-
rilor din data de 12.01.2021, pretul de pornire 
al licitatiei fiind cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţiile publice vor avea loc pe 
data de: 26.01.2021, 27.01.2021, 28.01.2021, 
02.02.2021, 03.02.2021, 04.02.2021, 09.02.2021, 
10.02.2021, 11.02.2021, 16.02.2021 orele 12:00 
în Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Taxa de participare la 
licitatie este de 300 lei + TVA. Relaţii supli-
mentare 0344/ 104525.

l CEC Bank S.A.Sucursala Tg-Jiu -str.
Tudor Vladimirescu, nr.14, jud.Gorj, organi-
zează în data de 27.01.2021, ora 10:00, lici-
tatie deschisa fără preselecție pentru 
vânzarea unui autoturism Dacia Logan 
conform detaliilor urmatoare: 1.Nr.de înm.
GJ 11 SBK, an fabr.2007, primul proprietar, 
motor 1.461cmc, motorină, 207.944km 
rulați, culoare gri met, preţul minim de 
pornire de 4.000Lei. Dosarul de prezentare 
se poate achiziționa de la sediul CEC Bank 
SA Sucursala Tg-Jiu, contra sumei de 25Lei/
dosar -inclusiv TVA, până la data de 25 
ianuarie 2021, între orele 09:00-16:00. Vizio-
narea autoturismului se poate face la sediul 
de mai sus, de către persoanele care au 
achiziționat dosarul de prezentare, numai în 
zilele lucrătoare din perioada 20 ianuarie-25 
ianuarie 2021 și în intervalul orar 09:00-
16:00. Informaţii suplimentare puteţi obţine 
la telefon 021.311.11.19, int. 30003.

l SC Corydob Impex SRL,  societate aflata 
in faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoarelor bunuri 
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, si 
anume: autoutilitara Peugeot Boxer, an 
fabricatie 2000, la pretul de 2.625 lei fara 
TVA, mobilier birou la pretul de 215 lei fara 
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TVA, rezervor bazin la pretul de 11.050 lei 
fara TVA, distribuitor pompa la pretul de 
3.000 lei fara TVA. Pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare si aprobat   de 
Adunarea Creditorilor din 09.01.2017. 
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
27.01.2021, 03.02.2021, 10.02.2021, 
17.02.2021, 24.02.2021, 03.03.2021, 
10.03.2021, 17.03.2021, 24.03.2021, 
31.03.2021 orele 13:00, la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Pentru partici-
parea la licitatie pentru fiecare bun se va 
achita o taxa cuprinsa intre 50 lei si 500 lei 
la care se adauga TVA. Relatii suplimentare 
la telefon  0344104525.

l Primăria comunei Râmnicelu, județul 
Brăila, organizează licitație publică în 
vederea închirierii unor terenuri aflate în 
proprietatea privată a comunei Râmnicelu, 
după cum urmează: a).teren extravilan 
neagricol şi neproductiv în suprafaţă de 
8,98ha, b).teren extravilan acoperit cu ape şi 
stuf în suprafaţă de 34,59ha, c).teren arabil 
extravilan în suprafaţă de 32,01ha, d).teren 
intravilan în suprafaţă de 23,93ha. 5. Data- 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
10.02.2021, ora 16:00. 6. Data- limită de 
depunere a ofertelor, adresa de depunere: 
17.02.2021, ora 16:00, la Primăria comunei 
Râmnicelu, sat Râmnicelu, str. Brăilei, nr.31, 
judeţul Brăila. 7. Data şi locul la care se va 

desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 18.02.2021, ora 10:00, la sediul 
Primăriei comunei Râmnicelu, sat Râmni-
celu, str. Brăilei, nr.31, judeţul Brăila. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei Râmnicelu, 
jud. Brăila, sau la telefon nr. 0239 698173.

l Primăria comunei Clinceni, cu sediul în 
comuna Clinceni, strada Principală, nr. 
107A, judeţul Ilfov, tel./fax: 021.369.43.93/ 
021.369.40.41, cod  fiscal 6506628, e-mail 
primariaclinceni@yahoo.com, organizează 
licitaţie publică deschisă privind  concesio-
narea  spaţiului în suprafaţă de 144mp, 
demisol Scena Teatru de Vară ce aparţine 
domeniului public al comunei Clinceni. 
Costul documentaţiilor pentru înscrierea la 
licitaţie este de 100 lei fără TVA şi se achită 
la caseria primăriei comunei Clinceni. a)
data la care pot ridica documentaţiile 
privind licitaţia: 29.01.2021. b) adresa de 
unde se ridică documentaţiile privind lici-
taţia: Primăria comunei Clinceni, comuna 
Clinceni, strada Principală, nr. 107A, 
judeţul Ilfov- compartimentul achiziţii 
publice. c) adresa unde se depun ofertele: 
Primăria comunei Clinceni. d) termenul 
limită de depunere a ofertelor: 12.02.2021 
ora 11:00. e) data deschiderii ofertelor: 
12.02.2021 ora 13:00- la sediul primăriei 
comunei Clinceni. f) garanţia de participare 
la licitaţie este de 300 lei şi se depune în 
contul RO41TREZ4215006XXX003094 
-Trezoreria  Ilfov. Valabilitatea ofertelor- 60 

de zile calendaristice. Se vor trimite câte 2 
oferte (copie şi original). Soluţionarea litigi-
ilor apărute în legătură cu atribuirea, înche-
ierea, excutarea, modificarea şi încetarea 
contractului de concesiune, precum şi a 
celor privind acordarea de despăgubiri  se 
realizează potrivit prevederilor legii  conten-
ciosului administrativ nr. 544/2004, cu 
modificările ulterioare.

l 1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
numărul de fax şi adresa de e-mail ale autori-
tăţii contractante: U.A.T.Gura Foii, comuna 
Gura Foii, județul Dâmbovița, telefon 
0245/711.586, fax 0245/708.015, email: prima-
riagurafoii_db@yahoo.com, cod fiscal 
4207026. 2. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail 
ale biroului de la care se poate solicita docu-
mentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul 
şi condiţiile de plată în vederea obţinerii 
documentaţiei de atribuire: Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Gura Foii, 
comuna Gura Foii, județul Dâmbovița, 
telefon 0245/711.586, fax 0245/708.015, email: 
primariagurafoii_db@ yahoo.com, cod fiscal 
4207026. Documentaţia de atribuire este pusă 
la dispoziția ofertanților, cu titlu gratuit, pe 
suport hârtie şi în format electronic, cu 
respectarea prevederilor art.7 alin.(2) din 
H.G. nr.209/2019. 3. a)Locul prestării servici-
ilor: conform documentaţiei de atribuire; b)
Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea 
prestărilor: concesionarea serviciul public de 

utilitate publică de distribuţie a gazelor natu-
rale în localităţile: Gura Foii, Catanele, 
Făgetu şi Bumbuia, aparținătoare comunei 
Gura Foii, județul Dâmbovița, aferent Obiec-
tivului de investiții „Alimentare cu gaze 
naturale în comuna Gura Foii, județul 
Dâmbovița”, conform H.G.209/2019; c)
Termenul de finalizare sau durata contrac-
tului: 49 de ani. 4. a)Termenul de depunere a 
ofertelor: 12.03.2021, ora 14:00; b)Adresa la 
care trebuie transmise ofertele: Primăria 
Gura Foii, comuna Gura Foii, județul 
Dâmbovița, telefon 0245/711.586, fax 
0245/708.015, email: primariagurafoii_db@
yahoo.com; c)Limba sau limbile în care 
trebuie redactate ofertele: română; d)Data, 
ora şi locul deschiderii ofertelor: 15.03.2021, 
ora 11:00, Primăria Gura Foii, comuna Gura 
Foii, județul Dâmbovița. 5. Condiţiile perso-
nale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le 
îndeplinească ofertanţii: conform documenta-
ţiei de atribuire. 6. Criterii utilizate la atribu-
irea contractului: conform documentaţiei de 
atribuire. 7. După caz, procentajul minim din 
lucrări care trebuie acordat părţilor terţe: 
conform documentaţiei de atribuire. 8. Data 
trimiterii spre publicare a anunţului de parti-
cipare: 21.01.2021. 9. Denumirea şi adresa 
organismului competent de rezolvare a 
contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Infor-
maţii exacte privind termenele de depunere a 
contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, 
numărul de telefon, numărul de fax şi adresa 
de e-mail ale biroului de la care se pot obţine 

aceste informaţii: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Dâmbovița, Târgovişte, 
Str.Calea Bucureşti, nr.3, județul Dâmbovița, 
telefon 0245/612.344, fax 0245/216.622, 
e-mail: tr-dambovita-brp@just.ro.

PIERDERI
l Voicu Marian declară pierdute următoa-
rele documente:  Atestat Marfă Şi Peroane, 
Atestat Agabaritic si Card Tahograf. Se 
declară nule.

l Pefect Products SRL-D, cu sediul în 
Bucureşti, Str.Huedin, nr.7, bl.2, sc.2, et.6, 
ap.104, J40/6133/2016, CUI:36008617, 
declarăm pierdut şi nul certificatul de înma-
triculare Seria B, nr.3199697, emis în data 
de 26.04.2016.

l DISPARIȚII
l Se caută vechii proprietari: Volcatrub 
Vasile Ciubai şi Volcatrub Ana Ciubai, ai 
unui imobil situat în Sectorul 2 din Bucu-
reşti, strada Nicolae Apostol numărul 46, 
achiziționat la data de 21.10.1975, în baza 
unei chitanțe de mână. Solicităm că oricine 
are vreo informație in legătură cu acest 
anunt, să ne contacteze la numărul de 
telefon: 0765.867.181. Acest anunț are legă-
tură cu un proces judiciar.


