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OFERTE SERVICIU
l Digital Dood SRL, cu sediul în
mun.Cluj-Napoca, str. Macului,
nr. 19-21, ap. 2, jud. Cluj,
CUI:41348488, angajează programator de sistem informatic.
Tel.0746.146.604.
l Școala Gimnazială Sfântul
Vasile Ploiești, scoate la concurs
în data de 15 octombrie și 16
octombrie 2020 următoarele
posturi: îngrijitor (post perioadă
determinată) și muncitor. Detalii
la telefon: 0244.595.954.
l Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, cu sediul în Arad,
B-dul.Revoluţiei, nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului
post vacant: -1 (un) post de
muncitor calificat (instalator),
cod COR 7126 pe perioadă nedeterminată conform statului de
funcţiuni în cadrul Serviciului
Social Administrativ. Nivelul
studiilor -liceu, şcoală profesională. Vechime în muncă -5 ani.
-alte cerinţe: bune abilităţi de
comunicare, motivare. Data
limită de depunere a dosarelor de
concurs 12.10.2020, ora 16:00.
Data susţinerii probei scrise:
19.10.2020, ora 10:00. Data susţinerii interviului: 21.10.2020, ora
10:00. Toate probele se vor
susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia
şi după caz, tematica se publică
pe portalele www.posturi.gov.ro şi
pe www.uav.ro.
l Grădinița cu Program
Prelungit nr. 64, cu sediul în str.
Brăilei, nr. 226, Galați, judeţul
Galați, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -numele funcției: Îngrijitor grupă preșcolari
pentru sediul structurii Grădiniţa
cu Program Normal nr. 44, strada
Gorunului, nr. 6, Galați; -număr
posturi: 1 normă, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 16.10.2020, ora
10:00; -Proba interviu în data de
19.10.2020, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: minim studii
liceale; -vechime: minim 10 ani.
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 unității Grădinița cu
Program Prelungit Nr.64 Galați.
Relaţii suplimentare la sediul:
Grădiniței cu Program Prelungit
nr. 64, str. Brăilei, nr. 226, Galați,
telefon 0236/446.345, fax
0236/446.345, E-mail: gradinita64gl@yahoo.com
l Direcția De Asistență Socială
Pantelimon, cu sediul în Bdul
Biruinței, numărul 48-50, orașul
Pantelimon, județul Ilfov, în baza
H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a următoarelor
posturi contractuale de execuție
vacante: 2 posturi -pedagog social
categoria M în cadrul Centrului
de zi pentru copii „Căsuța
Speranței”. Condiții specifice de
participare la concurs: -studii
medii liceale, respectiv studii
medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -vechime
în specialitatea studiilor -minim 3
ani. Data,ora și locul de desfășurare a concursului: -Proba scrisă:
19.10.2020, ora 10:00; -Proba
interviu pentru persoanele declarate „admis” se va anunța odată
cu afișarea rezultatelor la proba
scrisă; -Probele se vor susține la
Direcția de Asistență Socială din
Orașul Pantelimon, din Bulevardul Biruinței, numărul 48-50,
județ Ilfov. Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a. Bibliografia şi actele necesare înscrierii
la concurs: -se afișează la sediu și
pe site-ul instituţiei. Persoană de
contact -Drăgan Carmen
Mihaela, tel.021/310.22.60 inte-
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rior 255, email: carmen.dragan@
das-pantelimon.ro.
l Școala Gimnazială „Matei
Basarab”, cu sediul în comuna
Brebu, Sat Brebu Mănăstirei,
nr.799, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nederminată a funcţiei
contractuale vacante, de Administrator financiar (contabil),
conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
16.10.2020, ora 09:00; -Proba
practică în data de 19.10.2020,
ora 09:00; -Proba interviu în data
de 20.10.2020, ora 09:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: de specialitate cu examen de diplomă sau
licență în domeniu economic;
-vechime în specialitatea
postului: 5 ani; -cunoștințe și
abilități de operare pe calculator,
operarea bazelor de date și a aplicațiilor Forexebug, Edusal, Aplexpert, Sicap. 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 în localitatea Brebu, Sat
Brebu Mănăstirei, nr.799, județul
Prahova, până la data de
08.10.2020. Relaţii suplimentare
la sediul: în localitatea Brebu, Sat
Brebu Mănăstirei, nr.799, județul
Prahova, persoană de contact:
dir.Prof. Stoica Elena Mihaela,
telefon 0762.272.632, fax:
0244/357.631, E-mail: mateibasarabbrebu@gmail.com sau pe
site-ul școlii, la adresa www.
scmateibasarabbrebu.info.
l Școala Gimnazială Comuna
Bucovăț, cu sediul în comuna
Bucovăț, str. Principală, nr. 178,
judeţul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: îngrijitor cu 1 normă, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba practică în data de 16 octombrie 2020,
ora 11:00; -Proba interviu în data
de 16 octombrie 2020, ora 12:00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii; -vechime: 1 an;
-cunoaștere limba română scrisvorbit; -are cetățenia română;

-are capacitate deplină de exercițiu; -fără antecedente penale;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza
unei adeverințe medicale; -are
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale. 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 Școlii Gimnaziale Comuna
Bucovăț, Compartimentul Secretariat. Relaţii suplimentare la
sediul: Școala Gimnazială
Comuna Bucovăț, persoană de
contact: Bogici Velinca, telefon
0256/296.265, fax 0256/296.265,
E-mail: scoala_bucovat@yahoo.
com.
l Școala Gimnazială Săsciori, cu
sediul în Săsciori, str.Principală,
nr.380, com.Săsciori, județul
Alba, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual
vacante de: Administrator (1
normă), la Şcoala Gimnazială
Săsciori. Condiţiile de participare: localnic, studii medii,
vechime în muncă 1 an.
Concursul se va desfăşura în data
de 16.10.2020 astfel: Proba scrisă:
16.10.2020, ora 9:00; Interviul:
16.10.2020, ora 11:00; Proba
practică: 16.10.2020, ora 12:00.
Candidaţii vor depune dosarele
până în data de 08.10.2020 la
sediul instituţiei. Condițiile generale de participare sunt cele
prevăzute de art.3 din Anexa 1 la
H.G.nr.286/2011, respective
H.G.nr.1027/11.11.2014. Informaţii suplimentare se găsesc la
sediul unității, Școlii Gimnaziale
Săsciori, str. Principală, nr. 380,
telefon/fax 0258/741.213 şi pe
site-ul şcolii: scsasciori.wix.com
l Primăria Crevedia Mare, cu
sediul în comuna Crevedia Mare,
Str. Principală nr. 68, județul
Giurgiu, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contrac-

tuale vacante de: Numele funcției
-Șofer pentru transport elevi
ș c o a l ă
- 1
p o s t ,
conf.H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 26
octombrie 2020, ora 10:30; -Proba
interviu în data de 28 octombrie
2020, ora 10:30. Pentru participare la concurs candidații trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții: -permis de conducere
-categoria B și D; -studii medii;
-vechime: minim 5 ani; -domiciliul stabil în localitate. Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Crevedia Mare. Relații suplimentare la sediul: Primăriei Crevedia
Mare, persoana de contact:
Mindricel Florentina, telefon
0246/264.155, fax 0246/264.266,
e-mail: primariacrevediagr@
yahoo.com
l SC.Makeba SRL, cu sediu
social în Sângeorz-Băi, str. Stejarului, bl. 6, Sc. D, ap. 2, Jud.
Bistrița-Năsăud, având punct de
l u c r u î n C l u j - N a p o c a , s t r.
Inocențiu Micu Klein, nr. 23,
dispune de două posturi vacante
pentru postul de bucătar. Candidații trebuie să fie cunoscători de
limbă straină, spaniolă, pentru
buna comunicare cu liderul lor.
Cei interesați pot trimite Curriculum Vitae la adresa de mail
contact.makeba@gmail.com,
după care selecția se face la două
zile de la publicarea anunțului și
veți fii contactat telefonic! Pentru
mai multe detalii ne puteți
contacta și telefonic la
nr.0787.879.886.
l Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență
Educațională (CMBRAE) organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual vacant de
îngrijitor, studii gimnaziale/
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medii, vechime în câmpul muncii
10 ani, perioadă nedeterminată,
c o n f o r m H . G . n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 .
Etapele concursului: -Depunerea
dosarelor online la adresa de
e-mail cmbrae_ro@yahoo.com, în
perioada 25.09.2020-08.10.2020,
în intervalul orar 10:00-16:00;
-Selecția dosarelor -09.10.2020;
-Afișarea rezultatelor la selecția
dosarelor -09.10.2020, orele
10:00; -Proba scrisă -16.10.2020,
orele 09:00; -Proba practică
-16.10.2020, orele 11:00; -Interviu
-16.10.2020, orele 15:30. Candidaţii vor depune dosarele pentru
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul CMBRAE.
Informaţii suplimentare la secretariatul CMBRAE (str. Heliade
între vii nr. 36, sector 2, București) sau la tel.021.23.23.071 sau
031.805.31.90.

CITAŢII
l Numita Marc Carmen, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Baia Mare, Str.Grănicerilor,
Nr.73A/6, Jud.Maramureș, este
citată în dosarul 7456/182/2020
la Judecătoria Baia Mare, pentru
termenul din data de 12.10.2020,
în calitate de pârâtă în prces cu
reclamantul Marc Gheorghe
Iosif, obiectul cauzei ordonanță
președințială, stabilire domiciliu
minor.
l Eventualii moștenitori ai
defunctului Staicu Laurențiu,
cod numeric personal
1501019400599, decedat la data
de 24.02.2020, cu ultimul domiciliu în Municipiul București,
strada Delfinului, nr.1, sector 2,
sunt chemați la Societatea Profesională Notarială Bucur și Asociații, cu sediul în București,
bulevardul Chișinau, nr. 15, bl.
A4, scara 2, parter, ap. 46, sector
2, în data de 29.09.2020, ora
11:00, pentru a participa la
dezbaterea procedurii succesorale. În caz de neprezentare la
termen, dezbaterile vor avea loc
în lipsă și se va proceda conform
legii.
l Judecătoria Sector 5, București, dosar 18972/245/2019,
obiect divorț fără minori. Pârâtul
Meziu (Eatică) Agron din
D i b e r- M u h u r r, R e p u b l i c a
Albania, este citat în judecată în

dată de 8 octombrie 2020 de către
reclamantă Eatică Madălină
Mioara.
l Se citează la sediul Biroului
Individual Notarial Ene Frosina,
din municipiul Tulcea, str. Păcii
nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul
Tulcea, la data de 13.10.2020, ora
10:30, persoanele cu vocaţie
succesorală legală sau testamentară, la succesiunea defunctei
Zadacencu Evdochia, decedată
la data de 22.04.2020, cu ultimul
domiciliu în municipiul Tulcea,
str. Teiului, nr.22, judeţul Tulcea,
în Dosar succesoral nr.53/2020, în
vederea dezbaterii succesiunii.
l Se citează la sediul Biroului
Individual Notarial Ene Frosina,
din municipiul Tulcea, str. Păcii
nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul
Tulcea, la data de 14.10.2020, ora
10:30, persoanele cu vocaţie
succesorală legală sau testamentară, la succesiunea defunctului
Georgescu Vasile, decedat la data
de 06.06.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul Tulcea, str.
Lacului, nr.13, judeţul Tulcea, în
Dosar succesoral nr.54/2020, în
vederea dezbaterii succesiunii.
l Pentru rezolvarea cauzei
succesorale privind pe defunctul
Badii Costache, decedat la data
de 08.03.2019, cu ultim domiciliu
în Brăila, str. Apollo, nr. 22A,
invităm la sediul biroului notarial din Brăila, str. Şcolilor bl. C,
parter (Popa şi Asociaţii) în data
de 20.10.2020, ora 12:00, toţi
moştenitorii acestuia (Badii Ana
Maria, Badii Eugen).
l Roua Marin domiciliat în localitatea Giurgiu, str. Ghizdarului,
nr. 76 este chemat în data de 27
octombrie 2020, ora 9:00, la
Judecătoria Roşiorii de Vede în
calitate de pârât în dosar nr.
5367/292/2019.
l SC Oleee United SRL, în calitate de debitor, este chemat în
data de 03 decembrie 2020 la
Tribunalul București, Splaiul
I n d e p e n d e n ț e i , N r. 3 1 9 L ,
Clădirea B, Sector 6, București,
Secția VII-a Civilă, camera E32,
în dosarul nr.10071/3/2020, obiect
dosar procedură insolvențeiSRL, în proces cu SC Dialab
Solutions SRL, în calitate de
creditor.
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l România. Curtea de Apel Bucureşti. Secţia I Penală. Dosarul Nr.22606/3/2015. Materia: Penal. Stadiul
procesual al dosarului: Apel. Obiectul dosarului: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367
NCP). Citaţie emisă la data de 10 Septembrie 2020. Destinatar: Teglaş Traian, Abouriţei Cristian, Andrei
Silviu, Avătămăriţei Petru, Badea Costel, Băcanu Adrian, Bălan Elena, Bejan Victor, Bereucă Traian, Bîju
Marian, Borzoş Ion (în prezent decedat), Borzoş Mihai, Boşneanu Ion, Breban Anton, Bugeac Radu,
Bujor Mircea, Burcea Ionel, Burlacu Gheorghe, Burtea Adrian, Buturugă Costel, Calotă Marius Bogdan,
Călin Nicolae, Călinescu Octavian Ionuţ, Cătălinoiu Dumitru, Cimpoi Vasile Daniel, Cîrjan Dima, Colţa
Octavian Lucian, Cone Florea, Constantin Gabriel, Constantinescu Dumitru, Corniţă Dorina, Costache
Florian, Costache Ion, Costache Ionuţ Alexandru, Costea Mihai, Cristea Marian, Croitoru Ion, Deliu
Maricel, Demeter Dorel Iulian, Dinu Sorin Mihai, Dinu Ştefan Gheorghe, Dumitrescu Constantin Cristian, Dumitru Mihai, Efta Marius, Enache Constantin, Făgărăşanu Constantin, Fătu Ana Cristina, Fătu
Viorel, Feder Constantin, Feraru Florian, Flaugiu Florian Dănuţ, Florea Ionel, Fugarsin Ionuţ Bogdan,
Fumea Gheorghe, Gani Galip, Gheorghe Mihai, Gheorghiţă Marcel Mircea, Ghiţe Radu, Giogu Răzvan,
Roman (Gîfei) Loredana, Grădinaru Bogdan Constantin, Grigore Valerică, Guran Constantin, Guran
Dobre, Heroiu Gheorghe, Horeica Adrian, Iancu Ionel, Ichim Vladimir Constantin, Iconaru Dorel,
Iconaru Ion Eugen, Ilioiu Vasile, Ioniţă Alin, Iordache Ion, Iordache Vasilică, Isa Nejla, Istrate Dănuţ,
Istrate Ionel, Lala Dorin, Lotrea Ionel, Manolache Laurenţiu, Mardar Dumitru, Marin Constantin,
Marinescu Dorel Florian, Matache Florin, Mexi Marius, Mihai Emil, Mihai Gheorghe, Mihai Nicolae,
Mihai Petrică, Mihalache Viorel, Moise Marius Săndel, Moise Mircea, Monea Jean Alexandru, Monea
Mariana Gabriela, Mortu Viorel, Munteanu Lenuţa , Mureşan Marin, Nastasă Mihaela Didina, Nedea
Marin, Negru Dragoş, Nica Mircea, Nichitoi Gheorghe, Nicolae Ion, Nicolaescu (Nicolescu) Valentin,
Niculae Marian, Niculescu Cristian Flavius, Niculescu Gheorghe, Nigai Florin Alexandru, Nistor Alina
Gabriela, Niţă Bogdan, Niţă Valentin Cătălin, Niţică Adrian, Nuţă Antoaneta Viorica, Nuţă Dan Marius,
Oprea Creţu Mihai, Oprea Dan, Oprişanu Petre, Otcă Costel Marian, Panait Mihai, Pană Petruţa, Păun
Nelu, Petcu Carmen, Petcu Virgil, Petre Marian, Petrescu Ionel, Petrişor Cristian, Pîrvu Marinică, Pleşca
Mihai, Pojoranu Dumitru Mircea, Popescu Valentin Gheorghe, Popovici Dragoş, Popovici Sebastian,
Predescu Octavian Constantin, Prună Nicolae, Pruteanu Cristinel, Puţeanu Mihai, Radu Elena, Raus
George Michael, Rizea Ionica, Daria Maria, Rotariu Romică Mitică, Rotaru Claudiu Gheorghe Adrian,
Sasu Sorin, Serafim Marin, Silistră Marius, Sîrbu Dumitru, Spătaru Dragoş Daniel, Sprîncenatu Daniela,
Stan Gheorghe, Stan Marian Eugen, Stan Marius, Stanciu Dumitru, Stanciu Vasile, State Constantin,
Stăncescu Ioana Mădălina, Stemate Romeo, Ştefan Victor, Şufaru Cristinel, Şut Pavel Ştefan, Tabarcea
Gheorghe, Tocală Ovidiu Virgil, Todiraşcu Daniel, Todoruţ Ion, Trandafir Elena, Trufin Constantin,
Tuderoiu Cosmin Nicolae, Tudor Claudia, Tudor George, Tudor Tudor, Tufaru Ciprian Ovidiu, Tunsu
Cătălin Marian, Turcan Grigore, Ungureanu Ovidiu, Ursu Emilian, Vasile Costel, Vătămanu Neculai,
Velicu Valentin, Vlăduţ Vergică, Zaharia Ionuţ, Zaharia Radu, Zainea Mihai, Dobre Ion Alexandru,
Andreiu Angelo Cristian, Bogdan Constantin, Cadar Marian, Chirilă Victor Costel, Cîmpeanu Neculai,
Costea Adrian, Iordăchescu Adrian, Pavel, Laurenţiu Cristinel, Robu Marin, Ştefan Lucica, Tănase Georgeta. Stimată doamnă/Stimate domn, sunteţi chemat în această instanţă, camera P55 - Ioan Tanoviceanu,
Complet s1 c10 a, în data de 02 Octombrie 2020, ora 13.00, în calitate de intimat în dosarul cu obiectul:
constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP). Menționăm că: Partea citată are dreptul la
un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. Asistența
juridică este asigurată atunci când cel puțin unul dintre avocații părții citate este prezent; prevederea nu
se aplică în cazul martorilor. În cazurile prevăzute de art.90 şi art.93 alin.4 din Legea 135/2010 privind
Codul de procedură penală, apărarea este obligatorie, iar în cazul în care partea nu îşi alege un avocat
care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un apărător din oficiu; prevederea nu se aplică în
cazul martorilor. În vederea exercitării dreptului la apărare, partea citată poate să consulte dosarul aflat
la arhiva instanţei; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. Partea căreia, personal, prin reprezentant
sau apărător ales sau prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a
înmânat în mod legal citaţia pentru un termen de judecată nu mai este citată pentru termenele ulterioare,
chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste termene, cu excepţia situaţiilor în care prezenţa acesteia este
obligatorie potrivit legii; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. În caz de neprezentare nejustificată
urmare a citării sau sustragere de la primirea citaţiei, o persoană poate fi adusă în faţa instanţei de
judecată pe baza unui mandat de aducere. L.S. Presedinte (ștampila), Semnătura grefierului.
l Se citeaza Rusu-Rosu Florin
domiciliat in com. Zvoristea, jud.
Suceava la Judecatoria Arad pt
data de 27.10.2020 ora 11:00, sala
215 in calitate de parat in proces cu
Rusu-Rosu Brigitta avand ca obiect
divort in dosar nr. 8187/55/2020

LICITAŢII
l B.E.J.Aldea Diana Elena,
vinde în 30.09.2020, ora 10:00,

prin licitație publică la sediul din
Bacău, Str.Energiei 8/B/3, teren
arabil în suprafață de 3.092mp
situat în localitatea Damienești,
județul Bacău, proprietate a
debitorului SC Arterius Business
SRL din Bacău, Str. Republicii,
15/B/11, care datorează creditorului SC Marsat SA din Roman,
Str. Stefan cel Mare, 268, jud.
Neamț, suma de 63.131,25Lei,
reprezentând debit, onorariu și

cheltuieli de executare silită
conform titlului executoriu (BO)
BACX3AA 3569038 /05.04.2019.
Prețul de pornire este 56.800
+TVA 19% lei, cauțiunea de
participare 10%.
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 S.R.L., intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru Lucrări de proiectare, realizare, achiziție și
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montare de butaforii pentru
proiectul „Amenajare parc
tematic în Parcul Pantelimon.
Atașat regasiți documentația de
atribuire. Data limită de depunere a ofertelor este 14.10.2020,
ora 12:00.
l Debitorul SC Analex Catering
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1. Proprietate imobiliara - teren intravilan in suprafata de 300mp si constructie
(suprafata construita 123mp)
situat in loc. Mogosoaia, str. Itr.
Scolii nr. 3, cvartal 18, parcela
5011, jud. Ilfov. Pretul de pornire
este de 42.849 euro. 2. Proprietate imobiliara - teren intravilan
in suprafata de 2.500mp, situat
in loc. Chitila, sos. Banatului nr.
233, jud. Ilfov. Pretul de pornire
este de 123.250 euro. 3.Alte
bunuri mobile (mijloace fixe si
obiecte de inventar). Pretul de
pornire este diminuat cu 60%
fata de pretul stabilit prin
Raportul de Evaluare, pentru
fiecare bun in parte (platibil in lei
la cursul BNR din data efectuarii platii). Activelor ce urmeaza
a fi valorificate li se va aplica
regimul de TVA conform dispozitiilor Codului Fiscal. Pentru
bunurile imobile, pretul Caietului de sarcini este de 3.000 lei
+TVA. Pentru bunurile mobile
(autovehicule, mijloace fixe si
obiecte de inventar), pretul Caietului de Sarcini este: -100 lei
+TVA pentru oferte care privesc
bunuri cu un pret de pornire
pana la 2.000 lei inclusiv; -500 lei
+TVA pentru oferte care privesc
bunuri cu un prêt de pornire
intre 2.000 lei si 5.000 lei
inclusiv; -1.000 lei +TVA pentru
oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire intre 5.000 lei si
10.000 lei; -2.000 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri
cu un pret de pornire peste
10.000 lei; Prima sedinta de licitatie pentru bunurile libere de
sarcini (teren intravilan si
constructie situat in loc. Mogosoaia, str. Itr. Scolii nr. 3, jud.
Ilfov, autovehicule, mijloace fixe
si obiecte de inventar) a fost
fixata la data de 07.10.2020 ora
15:30 iar daca activele nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor
avea loc in urmatoarele date:
14.10.2020, 21.10.2020,

28.10.2020, 04.11.2020,
11.11.2020, 18.11.2020,
25.11.2020, 02.12.2020 si
09.12.2020 ora 15:30 la acelasi
pret de pornire. Prima sedinta de
licitatie pentru bunul asupra
caruia este instituita ipoteca
(teren intravilan situat in loc.
Chitila sos. Banatului nr. 233,
jud. Ilfov, nr. cadastral 78) a fost
fixata la data de 07.10.2020 ora
15:30 iar daca imobilul nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor
avea loc in urmatoarele date:
21.10.2020, 04.11.2020,
18.11.2020, 02.12.2020,
16.12.2020, 06.01.2021,
20.01.2021, 03.02.2021 si
17.02.2021 ora 15:30 la acelasi
pret de pornire. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO54
BUCU 1332 2353 4007 2RON
deschis la Alpha Bank Romania
pe seama debitoarei SC Analex
Catering SRL cel tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru
sedinta de licitatie a Caietului de
sarcini. -Pretul caietelor de
sarcini se achită prin OP in
contul nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING Bank
- Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL sau in
numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 504,
sector 1. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et. 5,
cam. 504, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l 1. Informaţii generale privind
concedentul: denumire: UAT
Comuna Miroslava cod fiscal:
4540461, adresa: Sat Miroslava
str. Constantin Langa nr. 93,
Comuna Miroslava, cod 707305,
Jud. Iaşi, E-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind obiectul
concesiunii: teren în suprafață de
401 mp, NC 87999, intravilan sat
Miroslava, comuna Miroslava,
jud Iași pentru exploatare în
scop rezidențial Redevența: este
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l Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi, titular al proiectului „Reabilitarea şi extinderea
reţelei de staţii hidrometrice folosite în întreţinerea condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc de
Dunăre”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia Naţională
pentru Protecţia Mediului, prin care proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se
supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea reţelei de staţii
hidrometrice folosite în întreţinerea condiţiilor de navigaţie pe sectorul românesc de Dunăre”, propus a fi
amplasat în județele: Caraş Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa,
Constanţa, Brăila, Galaţi, Tulcea respectiv Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Având în vedere HG
nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, HG nr.476/2020 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, HG nr.553/2020, HG nr.668/2020 şi HG nr.782/2020 privind prelungirea stării
de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, până la ieşirea din starea de alertă, informaţiile privind proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate doar online pe pagina de internet
www.anpm.ro la secţiunea Reglementări /Acordul de mediu /Drafturi acte de reglementare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, pe adresa de
e-mail: autorizări@anpm.ro. CII Petcu Viorica, cu sediul in Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, jud.
PH, tel. 0244513366/ 0744330820, lichidator judiciar al debitorului Evesin Food SRL, in dosarul nr.
499/105/2020, in temeiul L.85/2014 notifica intrarea in faliment in procedura simplificata a debitoarei, CUI
35769555, CUI punct de lucru 36093280, sediul social in comuna Sirna, sat Sirna, nr. 208, jud. Prahova,
J29/485/2016, conform Sentintei nr. 44 /17.09.2020 pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia a II-a Civila,
de Contencios Adminsitrativ si Fiscal. Termenul limita pentru depunerea cererilor privind creantele nascute
dupa deschiderea procedurii: 02.11.2020; termenul limita pentru verificarea creantelor nascute in cursul
procedurii, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar: 02.12.2020; termenul limita pentru
depunerea contestatiilor la creantele nascute in cursul procedurii: 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; termenul pentru solutionarea contestatiilor la creantele nascute in cursul procedurii si pentru
intocmirea tabelului definitiv consolidat al creantelor: 02.01.2021; urmatorul termen stabilit pentru continuarea procedurii este 07.12.2020.
de minim: - 304 euro/an pentru
întreaga suprafață; 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o
solicitare pe suport hârtie pentru
obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denum i r e a
ş i
a d r e s a
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: birou
achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
unui exemplar al documentației
de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data limită
pentru solicitare clarificări:
14.10.2020, orele 16:00. 6. Informaţii privind ofertele: Data
limită pentru depunerea ofertelor: 21.10.2020, orele 16:00;
Adresa la care trebuie depusă
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna
Miroslava, judeţul Iasi, cod
postal 707305; Numărul de

exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior. 7. Data şi
locul unde se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 22.10.2020, orele 11:00
la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi; 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon,
telefax, şi adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi,
cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 23.09.2020.
l 1. Informaţii generale privind
concedentul: denumire: UAT
Comuna Miroslava, cod fiscal:
4540461, adresa: Sat Miroslava
str. Constantin Langa nr. 93,
Comuna Miroslava, cod 707305,
Jud. Iaşi, E-mail: secretariat@
primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind obiectul
concesiunii: teren în suprafață de

5352 mp, NC 91052, intravilan
sat Uricani, comuna Miroslava,
jud. Iași în scopul amenajării
unui depozit pentru materiale de
construcții și spălătorie auto
Redevența: este de minim: -3008
euro/an pentru întreaga suprafață; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe
suport hârtie pentru obţinerea
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire; Denumirea şi
adresa compartimentului de la
care se poate obţine un exemplar
al documentaţiei de atribuire:
birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
unui exemplar al documentației
de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data limită
pentru solicitare clarificări:
14.10.2020, orele 16:00. 6. Informaţii privind ofertele: Data
limită pentru depunerea ofertelor: 21.10.2020, orele 16:00;
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Adresa la care trebuie depusă
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna
Miroslava, judeţul Iasi, cod postal
707305; Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior.
7. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 22.10.2020, orele
10:00 la sediul Primăriei com.
Miroslava, judeţul Iaşi; 8. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, şi adresa de
e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Judeţean
Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A,
jud. Iasi, cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro 9. Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 23.09.2020.

DIVERSE
l Primăria Comunei Brezoaele,
aduce la cunoștința publică,
faptul că în fiecare zi de sâmbăta,
între orele 07:00-11:00, circulația
rutieră pe DJ601A km 4+500m
-5+400m (intersecție strada
Perseverenței cu strada Linia
Mare) este restricționată pentru
desfășurarea Târgului Săptămânal. Aceeași restricție este
valabilă și în perioada 6-8
septembrie, pentru desfășurarea
Târgului Anual Sfânta Maria
Brezoaele. Ruta ocolitoare va fi
indicată prin bariere directionale.
l Dosar numărul 25985/3/2019.
Părțile: Parohia Sfântul Ștefan
Cuibul cu Barză- Reclamant și
Municipiul București prin Primar
G e n e r a l - P â r â t . Te r m e n :
04.12.2020, ora 11:00. Obiectul
cauzei: uzucapiune pentru
imobilul situat în București, str.
Știrbei Vodă, nr.99BIS, sector 1.
Prin prezentul anunț aducem la
cunoștința persoanelor interesate
că pot interveni în cadrul acestui
proces prin formularea unei
cereri.
l Tapu Carpatin S.R.L. in calitate de titular anunta publicul
interesat asupra declansarii
etapei de incadrare, conform HG
1076/2004, in vederea obtinerii

avizului de mediu pentru: Plan
Urbanistic de Detaliu Construire
Imobil Locuinte Colective Bloc
T1 si imprejmuirea terenului,
propus a fi realizat in Str. Regimentul 11 Siret, nr. 33-B, Mun.
Galati. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul titularului din Str. Traian 456, Galati,
in zilele de luni-vineri, intre orele
10:00-16:00 si la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului din
Galati str. Regimentul 11 Siret 2,
luni-joi intre orele 8:00-16:30,
vineri intre orele 8:00-14:00, din
data de 24.09.2020. Publicul interesat poate transmite, in scris,
comentarii si sugestii, pana la
data de 15.10.2020 (in termen de
15 zile calendaristice de la data
publicarii celui de-al doilea
anunt), la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului din Galati str.
Regimentul 11 Siret 2,
cod-800340, tel:0236-460049,
e-mail: office@apmgl.anpm.ro.
l Societatea Ceprohart SA
anunţă investitorii şi acţionarii că
Raportul semestrului I aferent
anului 2020, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2017 şi a Regulamentului ASF
nr. 5/2018 poate fi consultat la
sediul societăţii din Brăila, B-dul.
Al. I. Cuza nr. 3 sau la adresa de
web: www.ceprohart.ro, începând
cu data de 25.09.2020.
l Moștenitorii defunctei Sasu
Lidia, născută la data de
12.09.1941 în Localitatea Cugir,
Județul Alba, decedată la data de
21.09.2019, cu ultimul domiciliu
în municipiul Bucureşti, Str.
Obcina Mare, nr.7, Sector 6, CNP
2410912400085, sunt chemați în
data de 26.10.2020, ora 09:00, la
Societatea Profesională Notarială
Georgeta Popescu, Licenţa de
funcţionare
nr.29/3878/30.01.2018, cu sediul
în Splaiul Independenţei, nr. 17,
bl. 101, sc. 3, et. 4, ap. 45, sector 5,
Bucureşti, telefon: 021.316.01.49;
fax: 021.318.97, în vederea dezbaterii procedurii succesorale
privind-o pe defuncta.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al
Sagittarius Relax & Masage SRL
desemnat prin hotararea nr.3408
din data de 18.09.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti,

Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
18999/3/2019, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de
Legea nr.85/2014 împotriva
Sagittarius Relax & Masage SRL,
cu sediul in Bucureşti Sectorul 4,
Strada Mitropolit Nifon, Nr. 27,
Cam.1, Etaj 1, CUI 31704847, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/6795/2013. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei impotriva Sagittarius
Relax & Masage SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - Secţia a VII-a Civila,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
18999/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul
suplimentar al creantelor
09.10.2020; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al
creantelor 29.10.2020; c) termenul
pentru depunerea contestatiilor la
tabelul suplimentar va fi de 7 zile
de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 18.11.2020.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin
asociat coordonator Liscan Aurel,
in calitate de lichidator judiciar
al Consirox Construct SRL
desemnat prin hotararea nr.3493
din data de 21.09.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
37510/3/2019, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de
Legea nr.85/2014 împotriva
Consirox Construct SRL, cu
sediul in Bucureşti Sectorul 2,
Aleea Avrig, Nr. 6, Camera 1,
Bloc P4, Scara 1, Etaj 1, Ap. 5,
CUI 34825355, nr. de ordine in
registrul comertului
J40/9291/2015. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei impotriva Consirox
Construct SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - Secţia a VII-a Civila,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
37510/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul
suplimentar al creantelor
09.10.2020; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al
creantelor 29.10.2020; c)
termenul pentru depunerea
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 18.11.2020.
l SC Iancu Gastrobar SRL-D cu
sediul în str. Sirnei nr. 12, comuna
Corbii Mari, sat Ungureni, jud.
Dâmbovița înregistrată la ONRCORCTB cu CUI nr. 37313430
informează pe cei interesanți că
s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizației de mediu
pentru activitatea cod CAEN
5610 -Restaurante . Desfășurată
în str. Moinești, nr. 49, sector 6.
Informații se pot solicita la sediul
Agenției Pentru Protecția
Mediului București din sectorul 6,
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul
Lacul Morii- în spatele benzinăriei Lukoil), între orele 9:00-12:00,
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 VIA Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
lichidator judiciar conform
sentintei nr. 198/17.09.2020
Tribunal Dambovita, dosar nr.
5094/120/2020, anunţă deschiderea procedurii simplificate a
insolvenței debitorului Vertpharm
2010 SRL, Com. Finta, Sat
Gheboaia, nr. 128, jud. Dâmbovița, J15/492/2010, CUI
27483292. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor este 15.10.2020.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este
25.10.2020. Termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv al
creanţelor este 11.11.2020. Prima
adunare a creditorilor la data de
20.10.2020 ora 13:00.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Denumire judeţ: Sibiu. Denumire: UAT Nocrich. Sectoare
cadastrale: 6, 7, 54, 55, 56, 57, 92,
108, 133, 134, 139 și 143. Oficiul
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.6, 7, 54, 55, 56, 57, 92,
108, 133, 134, 139 și 143, UAT
Nocrich, pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Data de început a afişării:
30.09.2020. Data de sfârşit a
afişării: 29.11.2020. Adresa
locului afişării publice: Localitatea Nocrich, Strada Principală,
nr.274, judeţul Sibiu. Repere
pentru identificarea locaţiei:
Primăria Comunei Nocrich. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul Primăriei Comunei
Nocrich, de luni până joi între
orele 09.00-15.00 şi vineri între
orele 09.00-12.00, şi pe pagina de
internet a Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Informaţii privind
Programul Naţional de Cadastru
și Carte funciară 2015-2023 se
pot obţine pe site-ul ANCPI la
adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.
l Erată. Privind ,,Anunțul prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului’’ pentru sectoarele cadastrale nr.18, 19 și 20, la UAT
Plopu, județul Prahova, publicat
la rubrica diverse din data de
23.09.2020, în care se modifică
data de sfârșit a afișării documentelor tehnice ale cadastrului din
28.19.2020 în data de 28.11.2020,
restul conținutului anunțului
rămânând neschimbat.

PIERDERI
l Firma Mayra Boutique 2017
SRL, cu adresa sediului social în
Municipiul Bistrița, Bulevardul
Republicii, nr.55, Spațiul 2, Etaj
1, Jud.Bistrița Năsăud, având
număr de ordine în Registrul
Comerțului J6/257/22.03.2017,
CUI:37258352, declar pierdut
Certificat constatator nr.5342 din
17.03.2017. Declar certificatul
nul.

