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OFERTE SERVICIU
l SC Elamer Panprod SRL,
Ploiesti, angajeaza 1 persoana
pentru postul de manipulant
marfa. Relatii la tel. 0748119095
l Braicar S.A Brăila anunţă
prelungirea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor
pentru 1 (un) post de Director
General al Braicar S.A. Brăila,
procedură ce va fi derulată în
conformitate cu prevederile
O.U.G.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările şi
modificările ulterioare aduse de
Legea 111/2016 şi de
H.G.722/2016. Condiţiile de
participare, cerinţele, criteriile
de selecţie precum şi conţinutul,
modul de derulare şi planificarea etapelor procesului de
recrutare şi selecţie sunt prezentate în detaliu pe pagina web a
Braicar S.A. Brăila, www.
braicar.ro. Dosarele de candidatură vor fi în mod obligatoriu
depuse la Registratura Braicar
S.A. Brăila -cu sediul în Bulevardul Independenței, nr.10,
bloc 32, parter, Brăila, jud.
Brăila, până la data de
09.11.2020, atât pe suport de
hârtie cât şi în format electronic,
aşa cum este descris în anunţul
detaliat postat la adresa web
anterior menţionată. Toate
candidaturile vor fi tratate cu
maximă confidenţialitate. Informații suplimentare la telefon
nr.0239/614.401, interior 24.
l Administrația Națională a
Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale -Unitatea Teritorială
325, cu sediul în comuna Orbeni,
str. Silozului, nr. 905, judeţul
Bacău, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: paznic,
conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
16.11.2020, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 18.11.2020,
ora 10:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: absolvent de
școală profesională/liceu industrial/colegiu tehnic/școală postliceală; -vechime în muncă:
minim 3 ani; -să dețină certificat
de absolvire a cursului de agent
de pază și ordine și a cursului de

arme și muniții; -Aviz psihologic. 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 Unității Teritoriale 325,
Orbeni, Bacău. Relaţii suplimentare la sediul: ANRSPS -UT
325, persoană de contact:
Mihalcea Mariana, telefon
0234/255.500, fax 0234/255.800,
E-mail: ut325@anrsps.gov.ro.
l Liceul Teoretic „Henri
Coandă” cu sediul în Craiova, str.
Henri Coandă, nr.48, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea a 2 (două) funcţii
contractuale vacante, de îngrij i t o r, c o n f o r m H . G .
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -proba scrisă:
16 noiembrie 2020, ora 10:00;
-proba interviu: 18 noiembrie
2020, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: Condiţiile
specifice post ingrijitor: -studii
medii; -vechime minim 3 ani în
muncă; -certificat curs de igienă/
adeverință înscriere la curs de
igienă; -disponibilitate de a lucra
în două schimburi; -disponibilitate de a lucra sâmbăta și duminica. 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 Teoretic
„Henri Coandă”, str. Henri
Coandă, Nr. 48. Relaţii suplimentare la sediul: Liceului Teoretic
„Henri Coandă”, persoană de
contact: Tălău Mihaela, telefon
0351/807.043, fax 0351/807.043,
E-mail: office@henricoandacraiova.ro.
l Liceul Tehnologic ,,UnioTraian Vuia” Satu Mare, județul
Satu Mare organizează concurs
pentru ocuparea postului
contractual vacant: îngrijitor
curățenie, conform HG
286/2011. Condiţii de participare la concurs sunt: -nivelul
studiilor medii; -vechimea necesară ocupării postului: 2 ani;
-apt medical. Concursul se va
organiza conform calendarului
următor: -16 noiembrie 2020,
ora 09:00: proba scrisă; -16
noiembrie 2020, ora 11:00: proba
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practică; -16 noiembrie 2020,
ora 12.00: proba interviu. Toate
probele de concurs se vor desfășura, la sediul unităţii din Satu
Mare, B-dul Closca, 72/A. Dosarele se depun la Secretariatul
unităţii, situat în Satu Mare,
B-dul Closca, 72/A -până la data
de 06.11.2020, orele 15:00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0261/721.030,
între orele 08.00-14:00 .
l Muzeul Judeţean „Ştefan Cel
Mare” cu sediul în oraș Vaslui,
str.Hagi Chiriac, nr.2, judeţul
Vaslui, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: Economist grad II, Contabil Şef gradul
I I , c o n f o r m H . G . n r.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 16.11.2020, ora 10:00;
-Proba interviu în data de
18.11.2020, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: economist,
grad II condiţii specifice:
-Nivelul studiilor -studii universitare absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul economic; -Vechime în
specialitate 6 luni; -Program de
lucru inegal în funcţie de cerinţe
sau solicitări, în zilele de
sâmbătă, duminică şi sărbători
legale, cu timp liber corespunzător; -Cunoştinţe de operare/
p r o g r a m a r e p e c a l c u l a t o r.
Contabil şef, grad II condiţii
specifice: -Nivelul studiilor
-studii universitare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
-vechime în specialitatea studiilor cerute de post, minim 5 ani
în domeniul studiilor necesare
ocupării postului, din care
minim 12 luni într-o instituţie
publică; -cunoștințe de operare/
p r o g r a m a r e p e c a l c u l a t o r.
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 Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui.
Relaţii suplimentare la sediul:
Muzeul Judeţean „Ştefan cel
Mare” Vaslui, persoană de
c o n t a c t : S e c r e t a r, t e l e f o n
0235/311.626, fax 0235/311.626,
E-mail: muzeu_vaslui@yahoo.ro.

l Liceul Teoretic „Dumitru
Tăuțan” Florești, cu sediul
comuna Florești, str. Carpați, nr.
10, judeţul Cluj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de
Îngrijitor -2 posturi, conform
H.G. nr.286/23.03.2011, modificată și completată de H.G.
Nr.1027/2014. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 16.11.2020, ora 09:00;
-Proba practică în data de
16.11.2020, ora 11:00; -Proba
interviu în data de 16.11.2020,
ora 13:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: 10 clase/medii;
-vechime în muncă: minim 9
ani. 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
s e d i u l L i c e u l u i Te o r e t i c
„Dumitru Tăuțan” Florești.
Relaţii suplimentare la sediul
liceului: Com.Florești, Str.
C a r p a ț i , N r. 1 0 , J u d . C l u j ,
persoană de contact: Morar
Liana, telefon 0745.709.141,
E-mail: ldumitrutautan@gmail.
com.
l Liceul Teoretic „Dumitru
Tăuțan” Florești, cu sediul
comuna Florești, str. Carpați, nr.
10, judeţul Cluj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
muncitor calificat I, conform
H.G. nr. 286/23.03.2011, modificată și completată de H.G.
Nr.1027/2014. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în

data de 17.11.2020, ora 09:00;
-Proba scrisă în data de
17.11.2020, ora 11:00; -Proba
interviu în data de 17.11.2020,
ora 13:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: medii și școală
profesională -meseria prelucrător prin așchier; -vechime în
muncă: minim 15 ani. 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 Teoretic
„Dumitru Tăuțan” Florești.
Relaţii suplimentare la sediul
liceului: Com.Florești, Str.
C a r p a ț i , N r. 1 0 , J u d . C l u j ,
persoană de contact: Morar
Liana, telefon 0745.709.141,
E-mail: ldumitrutautan@gmail.
com.
l Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, cu
sediul în localitatea Iași,
Șoseaua Bucium, nr.80, judeţul
Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de execuție din cadrul
Compartimentului Tehnic,
Administrativ, conform H.G. nr.
286/23.03.2011: 1.Operator
sunet, S, grad profesional I -1
post; 2.Operator imagine, M,
treaptă II -1 post. Condiții
specifice corespunzătoare
fiecărei funcții: 1.Pentru postul
de operator sunet, S, grad profesional I normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile
specifice care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către candi-
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dați sunt: a)Studii superioare
muzicale absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă. b)
Ve c h i m e î n s p e c i a l i t a t e
minimum 3 ani și 6 luni. c)
Cunoștințe temeinice în domeniul sonorizării de spectacol și
de studio. d)Cunoștințe temeinice de utilizare a softurilor de
înregistrare/ mixare /masterizare și operare pe console de
mixaj digitale. Atestatul/Certificatul de absolvire a unui curs în
domeniul sonorizărilor/înregistrărilor audio poate constitui un
avantaj. 2)Pentru postul de
operator imagine, M, treaptă II
normă întreagă, perioadă nedeterminată, condițiile specifice
care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către candidați sunt: a)
Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat. b)
Cunoștințe temeinice în domeniul funcției (filmare/prelucrare
/montaj imagini filmate). c)
Vechime în muncă -minimum 3
ani și 6 luni într-un post similar.
Concursul se va desfășura pe
următoarele etape: a)Selecția
dosarelor -în data de 09.11.2020,
ora 16:00; b)Probă practică -în
data de 16.11.2020, ora 09:00; c)
Proba interviu -în data de
19.11.2020, ora 09:00. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs la sediul
Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași, Șos.
Bucium, nr. 80, corp A, et.1,
pâna luni, 09.11.2020, ora 16:00.
Probele concursului se vor
susține la adresa mai sus menționată. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași, Șoseaua
Bucium, nr.80, tel.0332/443.673,
e-mail: ansamblulfolcloric_
iasi@yahoo.com. Anunțul detaliat privind desfășurarea
concursului va fi afișat la avizierul instituției și pe site-ul
Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al
Consiliului Județean Iași la
adresa https://ansamblul-cjiasi.
ro/ .
l Academia Română - Filiala
Iaşi, Institutul de Istorie ”A. D.
Xenopol”, organizează, începând cu data de 25.11.2020, ora
10:00, concurs pentru

ocuparea postului vacant de
Cercetător științific, normă
întreagă, în domeniul Istorie,
specializarea Istorie Modernă.
Concursul se va desfăşura
conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de
concurs se depune în termen de
30 de zile de la data publicării
anunțului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0332101115.
l Administraţia Spitalelor şi
Serviciilor Medicale Bucureşti,
cu sediul în Bucureşti, Str. Sf.
Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate
la concurs următoarele posturi
contractuale vacante: 2 posturi
Inspector de specialitate (S) II.
Condiţii specifice de participare
la concurs: diplomă de licenţă; 6
luni vechime în specialitate.
Proba scrisă se va desfăşura în
data de 16.11.2020, iar proba
interviu se va susţine într-un
termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise; ora şi locul de
desfăşurare a concursului
(proba scrisă şi proba de
interviu) vor fi anunţate pe
site-ul www.assmb.ro. Termenul
limită de înscriere va fi data de
06.11.2020, orele 14:00, dosarul
de concurs urmând să fie depus
la Serviciul Resurse Umane din
cadrul Administraţiei Spitalelor
și Serviciilor Medicale Bucureşti
din Bd. Dimitrie Cantemir nr.1,
bl.B2, Parter, Sector 4. Informaţii suplimentare privind
condiţiile specifice pentru
înscrierea şi participarea candidaţilor la concurs se pot obţine
la Serviciul Resurse Umane, pe
site-ul instituţiei www.assmb.ro
sau la telefon 031.433.74.45
/031.433.74.46.
l Anunt concurs. Postul:
Contractual de execuție de învățător, debutant, studii superioare. În conformitate cu
prevederile H.G. nr.286/2011,
Primăria Comunei Comișani,
Judeţul Dambovita, organizează în data de 17.11.2020,
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției de executie contractuala de
învatator, debutant, studii superioare, în cadrul Centrului de Zi
pentru Copii -tip after-scool din

Comișani. Concursul se va
desfăşura la sediul Primariei
Comișani, str.Suseni, nr.221,
localitatea Comișani, judeţul
Dâmbovița. Pentru a ocupa un
post contractual vacant sau
temporar vacant candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,
conform art.3 al Regulamentului- cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare: a) are
cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris
şi vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; d) are capacitate deplină
de exerciţiu; e) are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f)îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnată definitiv.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs
şi a ocupării funcției contractuale sunt: -studii superioare cu
diplomă de licență în specialitate sau studii superioare cu
modul psihopedagogic. Dosarul
de concurs va conține următoarele documente: 1. cererea de
înscriere la concurs adresată
con d u cător u lu i in s titu ției
publice; 2. actul de identitate
sau orice alt document care
atestă identitatea, copie și
original; 3. documentele care să
ateste nivelul studiilor, copie si
original; 4. cazierul judiciar; 5.
adeverință medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie; 6. Curriculum Vitae; 7.
Aviz psihologic cu specificația
,,apt pentru învățător la after
school”. Dosarele de concurs se
depun la secretariatul comisiei
de concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării
anunțului. Relații suplimentare
se obțin la sediul Primăriei
Comunei Comișani, Judeţul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Dâmbovița. Persoană de
contact, Dobre Eugenia,
s e c r e t a r. T e l e f o n / f a x :
0245/263.017. Calendarul de
desfăşurare a concursului:
23.10.2020-06.11.2020 -perioada
de depunere a dosarelor pentru
în s cri e re a c a ndi da ţ i l o r l a
con curs; 0 9 . 1 1 - 1 0 . 1 1 . 2 0 2 0
-selecţia dosarelor; 11.11.2020
-afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere;
12.11.2020 -depunerea contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor; 13.11.2020
-soluţionarea contestaţiilor şi
afişarea listei cu rezultatul final
al verificării dosarelor de
înscriere; 17.11.2020, ora 10:00
-susţinerea probei scrise;
18.11.2020 -depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei
scrise; 19.11.2020 -afișarea
rezultatelor contestatiilor la
proba scrisă; 20.11.2020, ora
10:00 -susţinerea interviului;
23.11.2020 -depunere contestaţii
privind rezultatele interviului;
24.11.2020 -afişarea rezultatelor
finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba
interviu şi finalizarea concursului.
l Anunt concurs. Postul:
Contractual de execuție de
menajeră, debutant, studii
gimnaziale. În conformitate cu
prevederile H.G. nr.286/2011,
Primăria Comunei Comișani,
Judeţul Dâmbovița, organizează în data de 16.11.2020,
concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției de execuție contractuală de
menajeră, debutant, studii
gimnaziale, în cadrul Centrului
de Zi pentru Copii-tip after-school din Comișani. Concursul
se va desfăşura la sediul Primăriei Comișani, str.Suseni, nr.221,
localitatea Comișani, judeţul
Dâmbovița. Pentru a ocupa un
post contractual vacant sau
temporar vacant candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,
conform art.3 al Regulamentului- cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare: a) are
cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
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b) cunoaşte limba română, scris
şi vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile
legale; d) are capacitate deplină
de exerciţiu; e) are o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnată definitiv.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs
şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii gimnaziale.
Acte necesare: 1. cererea de
înscriere la concurs adresată
c o nduc ă t o rul ui i nst i t uț i e i
publice. 2. copia actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz, copie și original.
3. documentele care să ateste
n i v e l u l s t u d i i l o r, c o p i e ș i
original. 4. cazierul judiciar. 5.
adeverință medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie. 6. Curriculum Vitae. 7.
Aviz psihologic cu specificația
„apt pentru ocupația menajeră
la after school”. Dosarele de
concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la data afișării anunțului.
Relații suplimentare se obțin la
sediul Primăriei Comunei
Comișani, Judeţul Dâmbovița.
Persoană de contact, Dobre
Eugenia, secretar. Telefon/fax:
0245/263.017. Calendarul de
desfăşurare a concursului:
23.10.2020-06.11.2020 -perioada
de depunere a dosarelor pentru
î nsc ri e re a c a ndi da ţ i l o r l a
c o nc urs; 0 9 . 1 1 - 1 0 . 1 1 . 2 0 2 0
-selecţia dosarelor; 11.11.2020
-afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere;
12.11.2020 -depunere contestaţii
privind rezultatele verificării
dosarelor; 13.11.2020 -soluţionarea contestaţiilor şi afişarea
listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere;
16.11.2020, ora 10:00 -susţinerea probei scrise; 17.11.2020
-depunere contestaţii privind
rezultatele probei scrise;
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18.11.2020 -afișarea rezultatelor
contestatiilor la proba scrisa;
19.11.2020, ora 10:00 -susţinerea interviului; 20.11.2020
-depunerea eventualelor contestaţii privind rezultatele interviului; 23.11.2020 -afişarea la
sediul primăriei a rezultatelor
finale după soluţionarea eventualelor contestaţii la proba
interviu şi finalizarea concursului.

CITAȚII
l Numiții Bumbu Vasilică,
Bumbu Maria și Bumbu
Mihaela, cu ultimul domiciliu
cunoscut în municipiul Galați,
strada Ionel Fernic nr. 71, bl.
V1, ap. 41 sunt chemați în data
de 10.11.2020, Sala 4, ora 12:00,
la Judecătoria Galați, Secția
civilă, în calitate de pârâți, în
dosarul civil nr. 2634/233/2020,
având ca obiect reziliere
contract evacuare și pretenții,
reclamant fiind Municipiul
Galați.
l Numita Burneci Constantina
cu ultimul domiciliul cunoscut
in Turceni,str. Surupatele,Nr.
18,Gorj,este citata la Judecatoria Targu Jiu,pe data de
13.11.2020,sala 5,ora 9:00,in
calitate de parata in dosarul
civil nr. 3330/318/2020,in proces
de divort cu reclamantul
Burneci Constantin.
l Se citeaza paratul Druga
Alin Constantin cu domiciliul
necunoscut in contradictoriu cu
reclamanta David Eugenia in
dosarul nr. 9330/279/2019 al
Judecatoriei Piatra Neamt cu
termen de judecata la
18.11.2020 ora 12:30.
l Tomescu Cristian Nicolae,
reclamant, cheamă pe
pârâtul Popescu Marian, pentru
partaj judiciar, în dosarul
2518/828/2019, pe data de
23.11.2020, ora 9:00, la Judecătoria oraşului Topoloveni, jud.
Argeş.
l Numita Tevca Vioara cu
ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Secusigiu nr. 575,
jud. Arad, este citată la Tribunalul Arad pe data de
09.11.2020, ora 09:15, completul
c1a-2020, sala 2P, in calitate de
i n t i m a t î n d o s a r u l n r.
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7811/55/2019 având ca obiect
declararea judecătorească a
morții, reclamanți fiind Șepețan
Saveta și Șepețan Marius
Florin.
l Luca Gabriela-Liliana, cu
ultim domiciliu cunoscut în
Mun.Târgoviște, str.George
Cair, nr.15, bl.3B, sc.B, ap.21,
jud.Dâmbovița, este citată la
Judecătoria Pucioasa în dosarul
civil 1455/283/2020, care are
drept obiect- divorț cu copii, în
contradictoriu cu Luca
Gheorghe Petrișor, pentru data
de 17.11.2020, ora 09:10, unde
are calitatea de pârâtă.
l Nechifor Sergiu Marian, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
jud.Vaslui, com.Pădureni, este
chemat în judecată, în calitate
de pârât, în proces cu Bonucu
Cristina, în ds.174/286/2020, al
Judecătoriei Raducăneni
-Secția Civilă, cu termen de
judecată la 17.11.2020, orele
13:00, pentru exercitare autoritate tutelară, stabilire domiciliu
minor și plată pensie de întreținere.
l Voinea Cătălin Alexandru
este citat în dosarul
nr.1790/304/2019, având ca
obiect divorț cu minori la Judecătoria Segarcea pentru data de
10.11.2020, ora 12:00.

SOMAȚII
l Dosar nr.990/238/2020.
Somație emisă în temeiul încheierii din data de 18 septembrie
2020. Prin cererea înregistrată
pe rolul Judecătoriei Gurahonț,
sub nr.990/238/2020, posesorul
Șurtea Simion a invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate prin
uzucapiune cu reunirea posesiilor asupra 2.824mp, teren
intravilan parțial împrejmuit,
situat în localitatea Rostoci,
nr.59, iar conform certificatului
de nomenclatură nr.2244/30
septembrie 2019 emis de
Primăria comunei Pleșcuța
imobilul figurează în localitatea
Rostoci, str.Livezilor nr.14, jud.
Arad, ceea ce reprezintă 2/4
părți din imobilul înscris în
CF-301935 provenit din CF
vechi 300381 Pleșcuța, nr.
top.551/a cu nr.top.301935, în
suprafață totală de 5.648mp, iar

pe cota de uzucapiune de 2/4
părți din imobil figurează în
prezent intabulat sub B2 ca
proprietar tabular defunctul
Șurtea Ivanti, decedat la data
de 11 ianuarie 1977. Toți cei
interesați sunt somați să formuleze opoziție, cu precizarea că,
în caz contrar, se va trece la
judecarea cererii în termen de
30 de zile de la emiterea celei
din urmă publicații. Prezenta
somație: se afisează la imobilul
în litigiu, așa cum a fost identificat mai sus, la sediul Judecătoriei Gurahonț, la biroul
teritorial de cadastru și publicitate imobiliara Gurahonț,
precum și la sediul Primăriei
Pleșcuța; se publică într-un ziar
de largă răspândire. Președinte,
Nicoleta Rădoi; Grefie, Chiu
Corina.
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Arad se afla
dosarul nr. 12315/55/2020, cu
termen de solutionare la data de
9 decembrie 2020, avand ca
obiect cererea formulata de
reclamanta Bisca Cornelia,
pentru constatarea dobandirii
de catre aceasta a dreptului de
proprietate cu titlu de uzurpaciune, asupra cotei de 1/1 din
imobilul situat in comuna
Macea nr. 585/A, judetul Arad,
inscris in CF nr. 307819 Macea,
cu nr. top. 180 si 200/a/2,
constand in teren intravilan, in
suprafata de 720 mp, inscris ca
proprietate tabulara a defunctei
Mercea Sida, decedata la data
de 17.02.1982. Persoanele interesate pot face opozitie la
numarul de dosar indicat mai
sus in termen de o luna de la
data publicarii prezentei
somatii.
l Prin prezenta somaţie se
aduce la cunoştinţă celor interesaţi faptul că pârâţii Varga
Mihaly şi Varga Katalin, domiciliaţi în Micfalău, nr.79, jud.
Covasna, solicită constatarea
dobândirii prin uzucapiune
extratabulară conform prev
art.28 din D-L 115/1938, a dreptului de proprietate asupra cotei
de 5/20 parte din imobilul situat
în Micfalău, nr.78, jud.Covasna,
înscris în CF nr.23656 Micfalău/
CF vechi nr.3308) nr top 2038,
în suprafaţă de 1.592mp, având
ca proprietar tabular pe Varga
Vilma în cotă de 10/20 parte.

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Toţi cei interesaţi pot face
opoziţie în termen de o lună de
la afişare la Judecătoria Sfantu
Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2,
jud.Covasna, în dos.
nr.6503/305/2018.
l Judecătoria Timișoara, P-ța.
Țepeș Vodă, nr. 2, Timișoara.
D o s a r n r. 5 1 8 8 / 3 2 5 / 2 0 2 0 * .
Obiect dosar: uzucapiune.
Termen judecată: 25.11.2020.
Somație referitor la Dosarul nr.
5188/325/2020* al Judecătoriei
Timișoara. În baza art.130 din
Decretul-Lege nr.115/1938
aducem la cunoștința celor interesați cererea formulată de
petentul Fulga Gabriel Adrian,
având ca obiect constatarea
dobândirii prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra
imobilului înscris in CF Nr. 688
a loc. Sânmihaiu german, Nr.
cadastral/Nr. topo. 316/2/7
reprezentând teren intravilan în
suprafață de 1.439mp, având ca
proprietari tabulari pe Ioan
Schmidt și soția Margareta
Helfrich din aceeași carte
funciară. Dacă în termen de o
lună de la publicarea în ziar nu
va face opozițiune nimeni,
instanța va proceda la judecarea cererii.
l România. Judecătoria Sfântu
G h e o r g h e . d o s a r n r.
554/305/2020 din 14.10.2020.
Termen la: 23.1 1.2020. Somație
dispusă spre emitere prin încheierea din data de 12.10.2020.
Prin prezenta somație se aduce
Ia cunoștință celor interesați
faptul că reclamantul Agapie
Silviu, domiciliat în mun.
Brașov, str.Zizinului, nr.69,
bl.104, sc.B, ap.36, jud.Brașov,
solicită dobândirea prin uzucapiune, conform prevederilor
art.28 din Decretul-Lege nr.1
15/1938, a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în
com.Hăghig, sat Iarăș, str.Principală, nr. 81, jud.Covasna,
înscris în CF nr.24102 Hăghig
(cf vechi 187), nr.top 4589/2,
teren (grădină) în suprafață de
510mp, care este proprietatea
tabulară a defuncților Puskoi
Gheorghe, Puskoi Constantin,
Puskoi Rafira și Puskoi Maria,
aceasta din urmă cu drept de
uzufruct viager. Prezenta se va
afișa la sediul instanței, la
Primăria com.Hăghig, la
imobilul din litigiu, la Oficiul de

GATA!
Simplu, nu?

Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna și se va publica
într-un ziar de largă răspândire
conform prevederilor art.1050
N.C.p.civ. Toți cei interesați pot
face opoziție în termen de 30 de
zile de la afișare, Ia Judecătoria
Sfântu Gheorghe, str.Kriza
Janos, nr.2, jud.Covasna, cu
precizarea că, în caz contrar, în
termen de 1 lună de la emiterea
celei din urmă publicații se va
trece la judecarea cererii. Președinte Dancă Oana Ecaterina,
Grefier Papuc Cristina.

DIVERSE
l Dosar nr.1059/326/2020.
Notificare privind deschiderea
acțiunii de declarare judecătorească a morții. Benedek Ioan
-C.N.P.1551201193781 și soția
B e n e d e k
M a r i a
-C.N.P.2551201193781, ambii
cu domiciliul în Tulghes, nr.464,
jud.Harghita, au deschis la
Judecătoria Toplița în dosar
nr.1059/326/2020, procedura de
declarare judecătorească a
morții față de următoarele
persoane care au calitatea de
proprietari tabulari în cărțile
funciare nr.52236, 51803, 51944,
51804, 51805 și 51806 -Tulgheș:
Dezso Antal, Lukacs Rozalia
(văduva lui Dezso Francisc),
Lukacs Rozalia (soția lui
Kovacs Ioan), Dezso Katalin,
Dezso Maria, Dezso Erzsebet;
Covaci Iuliu, Lucaci Rozalia;
Dezso Rozalia (nascută
Lukacs), Dezso Roza a lui
Ferencz, Dezso Sandor a lui
Ferencz, Dezso Maria a lui
Ferencz, Dezso Vincze a lui
Ferencz.
l S.C.Socar Petroleum SA, cu
sediul în str.Pechea, nr.32-36,
sector 1, București, înregistrată la
O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu C.U.I.
nr. RO12546600 , informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației
de mediu pentru activitatea principală COD CAEN 4730 comerț
cu amănuntul al carburanților
pentru autovehicule în magazine
specializate, desfășurată în str.
Bulevardul Theodor Pallady,
nr.50, sector 3, București. Informații se pot solicita la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului București din sectorul
6, Aleea Lacul Morii, nr. 1,
(Barajul Lacul Morii -în spatele
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benzinăriei Lukoil), între orele
09:00-12:00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul A.P.M. București
în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l SC Riso Scotti Danubio SRL
cu sediul în București, str.Dr.
M.Obedenaru, nr.8, parter,
camera 6, va depune documentația tehnică în vederea obținerii
autorizatiei de mediu pentru
desfășurarea activității conform
COD (urilor) CAEN: 1061
Fabricarea produselor de
morărit; 1061 Fabricarea produselor din cereale pentru mic
dejun; 8292 Activități de ambalare; 5210 Depozitare produse
alimentare de origine nonanimalieră, care se desfășoară în:
punct de lucru Vlădeni, jud.
Ialomița. Eventualele contestații/ observații se pot depune la
sediul APM Ialomița, loc.
Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.
1, în zilele de luni-joi, între orele
08:00-16:30 și vineri între orele
08:00-14:00, în termen de 15 zile
lucrătoare de la publicarea
anunțului.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu
sediul în Sibiu, Calea
D u m b r ă v i i , n r. 1 5 7 , t e l .
0269.23.51.81, fax 0269.24.
00.90, cod fiscal 4240928, cont
IBAN RO42TREZ 5765005
XXX000209, deschis la Trezoreria Sibiu, organizează cedarea
cu titlu gratuit a 12 câini de
serviciu. Animalele pot fi văzute
la sediul Centrului Chinologic
Sibiu. Transmiterea fără plată
va avea loc începând cu data de
26.10.2020 la sediul Centrului
Chinologic Sibiu. Lista completă
a bunurilor și relaţii suplimentare se obţin la telefon:
(40)0269/235.181; fax
(40)0269/24.00.90; www.centrulchinologic.ro /interes public/licitatii publice/, sau la sediul
centrului: Sibiu. Calea
Dumbrăvii, nr. 157.
l Anexa 5.J. Anunț public
privind decizia etapei de încadrare Mohut Adrian-Vasile.
Mohut Adrian-Vasile, titular al
proiectului “Construire spălătorie auto, organizare de
șantier”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Ilfov,

pentru proiectul „Construire
spălătorie auto, organizare de
șantier”, propus a fi amplasat în
str.Crinului, nr.6, sat Roșu, Ilfov.
Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov
din București, str. Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, în zilele de
luni până vineri, în zilele de
luni-joi, între orele 09:00-13:00 și
vineri, între 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 Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov din
București.
l Palcanin George anuntă
elaborarea primei versiuni a
planului/ programului P.U.Z.
Clădiri De Locuit Și Împrejmuire, şi declanşarea etapei de
încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului/ P.U.Z
Clădiri De Locuit Și Împrejmuire, str.. Rânduniciii . FN,
zilnic între arele 8:30 -12:00.
Comentariile şi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Arad, Splaiul Muresului FN,
jud. Arad, în termen de 18 zile
calendaristice de la data ultimului anunt.
l Administratorul judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL
notifica creditorii cu privire la
deschiderea procedurii generale
a insolventei prevazuta de Legea
nr. 85/2014, impotriva debitoarei
S.C. IVAMOD S.R.L. cu Sediul
social in Municipiul Ploiesti, str.
Republicii, nr.167, bloc 27C,
ap.13, judetul Prahova,
J29/3482/1994, CUI 6760773, in
dosarul 4567/105/2020 aflat pe
rolul Tribunalului Prahova,
Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal.
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului -25.11.2020, termenul de
verificare a creantelor, de intocmire si publicare in BPI a tabelului preliminar de creante
–15.12.2020, termenul limită
pentru solutionarea eventualelor
contestaţii si pentru definiti-

varea tabelului creantelor
-11.01.2021. Data primei sedinte
a Adunarii creditorilor este
21.12.2020. Urmatorul termen
de judecata a fost fixat pentru
data de 02.12.2020. Pentru
relatii: 021.318.74.25.
l Lichidatorul judiciar Dinu,
Urse Si Asociatii SPRL notifica
creditorii cu privire la intrarea
in faliment prin procedura simplificata a insolventei prevazuta
de Legea nr. 85/2014, impotriva
debitoarei SC Nikoson Prest
Construct SRL, Cod de identificare fiscală 29597820, Număr de
ordine în registrul comerţului
J29/125/2012, cu sediul social
Sediul social sat Magurele,
comuna Magurele, nr. 706,
judetul Prahova, in dosarul
3048/105/2018 af lat pe rolul
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a
Civila de Contencios Administrativ si Fiscal. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra
averii debitorului – 13.11.2020,
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului suplimentar de creante - 14.12.2020,
termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv
consolidat - 14.01.2021. Urmatorul termen de judecata a fost
fixat pentru data de 07.12.2020.
Pentru relatii: 021.318.74.25.
l Tripunescu Andrei anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul Construire casa de
vacanta, anexe gospodaresti,
imprejmuire si bransament electric, localitatea Divici, judetel
Caras- Severin, propus a fi
amplasat in comuna Pojejena,
intravilansar Divici, judetul
Caras- Severin. Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul/ pe pagina
web a Agentiei pentru Protectia
Mediului Caras- Severin din
Resita, Petru Maior, 73, in zilele
de luni-vineri, intre orele 08:0014:00 si la sediul titularului din
municipiul Arad, strada
Clujului, nr. 123, jud. Arad.
Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului
Caras- Severin, tel: 0255223053.,
fax. 0255226729, e-mail: office@
apmcs.anpm.ro.
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CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Anticariat Reveriacumpărăm cărți vechi și noi,
beletristică, filosofie, istorie,
albume de artă, statuete, cărți
poștale, reclame și afișe vechi,
alte obiecte vechi. Deplasare la
domiciliu, plata pe loc.
0723.781.418.

ADUNĂRI GENERALE
l Maho Proconsult SA (fosta
Turism Breaza SA), cu sediul în
oraș Breaza, bd. Nou, nr. 15,
județul Prahova, CUI:1323220,
J29/1401/1991, prin administratorul unic, informează acționarii
societății referitor la demersurile
cumulative ce trebuiesc efectuate de catre aceștia până la
data limită stabilită în Legea
129/2019 art.61, respectiv până
la data de 20.01.2021, pentru
conversia acțiunilor la purtător
și pentru înregistrarea acționarilor în Registrul Acționarilor,
constând în depunerea acțiunilor la purtător la sediul societății, precum și obligativitatea de
transmitere către administratorul unic a datelor de identificare ale acționarilor până la
data de 20.01.2021, în conformitate cu legea, sub sancțiunea
anulării de drept a acțiunilor
pentru nedepunerea acestora
sau pentru netransmiterea
datelor de identificare complete
conform legii 129/2019, astfel
ducând la pierderea calității de
acționar, cu consecința reducerii
corespunzătoare a capitalului
social. Contact: pe adresa
sediului societății sau
tel.0722.342.311.

LICITAȚII
l Primăria Comunei Baia,
judeţul Suceava, CUI 4674790,
cod poştal 727020, tel/fax:
0230/572.504 /0230/540.990,
e-mail: comuna.baia@yahoo.
com, anunţă organizarea procedurii de licitaţie publică, cu plic
sigilat, în vederea vânzării a 13
loturi teren în suprafață totală
de 13.240mp, aparținând domeniului privat al Comunei Baia.
Documentaţiile de atribuire pot
fi ridicate de la sediul Primăriei
comunei Baia, în baza unei
cereri în acest sens, începând cu
data de 26.10.2020, contra sumei
de 10Lei. Ofertele vor fi depuse
la sediul Primăriei Comunei

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Baia, judeţul Suceava, până la
data de 19.11.2020, ora 14:00.
Data licitaţiei publice este
23.11.2020, orele: 9:00, 11:00,
13:00.

PIERDERI
l Pierdut arestat ADR nr.
149576 pe numele Ilie Ionuţ-Alexandru, din Miloşeşti. Se declară
nul.
l Pierdut Cretificat Constatator
nr. 17958/29.07.2016 emis de
ONRC Vâlcea, pentru firma
Catana I. Adrian Întreprindere
Familială, cu sediul în sat
Glavile, nr. 138, comuna Glavile,
județul Vâlcea – pentru terți. Se
declară nul.
l Pierdut atestat transport
marfa nr 0486360000 si cartela
tahograf nr 000000000B122000
pe numele Temneanu Mirel
l SC Ceau - Deea SRL, CUI
15303274, J39/186/2003 pierdut
certificat înregistrare seria
B0034216/ 20.03.2003, cerificat
constatator nr. 11079/14.03.2003
pentru sediul din Focșani, str.
Căpitan Crețu Florin nr. 14, ap.
2, jud. Vrancea. Se declară
nule.
l SC Eurocompany SRL, CUI
15921771, J39/757/2003, pierdut
certificat înregistrare seria
B2849014/ 28.11.2013, certificat
constatator 20545/27.11.2013,
pentru sediul social din Focşani,
str. Libertății, nr. 47 , jud.
Vrancea. Se declară nule.
l Certificat înmatriculare Adi și
R o b e r t S R L , N r. r e g i s t r u
J52/308/2007, CUI:RO21654806.
l
Ela-Cori
SRL,
J6/374/25.06.2003, pierdut toate
certificatele constatatoare. Le
declar nule.
l Badea Ionuţ Florin PFA,
CUI:32650001, F20/21/2014:
pierdut Certificat de înregistrare
și certificate constatatoare emise
de ORC Hunedoara. Se declară
nule.
l Pierdut legitimație de transport emisă de Facultatea de
Medicină și Farmacie Craiova,
pe numele Vasev Ana. O declar
nulă.

