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OFERTE SERVICIU
l Scoala Gimnaziala „AronVodă” Aroneanu, oganizează
concurs pentu ocuparea
postului de fochist (1 post) la
Școala Dorobanț, sat Dorobanț, com.Aroneanu, jud.Iasi.
Data limită la care se pot
depune actele: 11 decembrie
2020, ora 16:00, la secretarul
școlii -Plescan Angelica, detalii
la tel. 0232/299.457. Principalele cerințe: studii minime
-școală profesională și studii
specifice în domeniu (certificat
de calificare specializarea
fochist/adeverință curs de
specializare). Data concursului: 29 decembrie 2020, ora
10:00, la Școala Dorobanț.
l Angajez muncitor ferma vaci.
0722/342798.
l Sortwik Intermedieri Import
Export Piatra Neamt Angajeaza
Femeie De Serviciu, Cunostinte
L i m b a E n g l e z a S i Tu r c a .
0743823176.
l Draglux SRL, cu sediul în București, CUI:42657864, angajează
muncitori necalificați la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet. CV
pe: office@jobtips.ro
l Primaria Căteasca, cu sediul în
comuna Căteasca, sat Căteasca,
nr.289C, judeţul Argeș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: șofer,
conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 18.12.2020,
ora 10:00; -Proba interviu în data de
21.12.2020, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii (obligatoriu):
medii sau gimnaziale; -vechime
(obligatoriu): minim 3 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
Primăriei Comunei Căteasca.
Relaţii suplimentare la sediul:
comuna Căteasca, sat Căteasca, nr.
289C, judeţul Argeș, persoană de
contact: Marin Emilia, telefon
0757.855.391, fax 0248/661.006.
l Primăria Comunei Vlădești, cu
sediul în localitatea Vlădești,
județul Galați organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale vacante de : muncitor necalificat -1 post, în conformitate cu
prevederile H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de 21 decem-
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brie 2020, ora 11:00; -proba interviu
în data de 23 decembrie 2020, ora
12:00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii: minim școala primară/
gimnazială; -vechime -minim 1 an;
-perfecționări (specializări) -curs de
calificare -dacă este cazul; -domiciliul stabil în comuna Vlădești.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Vlădești. Relații
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Vlădești, persoană de
contact telefon 0236/343.299,
e-mail: vladesti@gl.e-adm.ro.
l Școala Gimnazială Căuaș, cu
sediul în sat Căuaș, str.Principală,
nr.240, judeţul Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
Secretar debutant, normă 0.5 perioadă nedeterminată, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 18.12.2020, ora 10:00;
-Pro ba interviu în data de
23.12.2020, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii;
-vechime: minim 3 ani în muncă.
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 Căuaș. Relaţii
suplimentare la sediul: Școala
Gimnazială Căuaș, persoană de
contact: Malinetescu Daniela,
telefon 0770.912.506.
l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 320,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie de Muncitor
Calificat I (electrician) , din cadrul
Compartimentul Întreţinere,
Exploatare, în următoarele condiţii:
Concursul se organizează la sediul
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme SpecialeUnitatea Teritorială 320 din str.
Abanosului nr.1, comuna Dridu,
judeţul Ialomiţa, în data de: 18.12.2020, ora 10:00 -proba scrisă;
-22.12.2020, ora 10:00 - interviul.
Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs: 10.12.2020, ora 15:00, la
sediul instituţiei din str. Abanosului
nr.1, comuna Dridu, judeţul
Ialomiţa. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Condiţii specifice: 1.Studii medii
liceale absolvite cu diploma de
bacalaureat profil electric, mecanic,
având specializarea/meseria de
electrician, electronist sau lăcătuş
mecanic; 2.Vechime minimă în
muncă: 3 ani; 3.Să deţină autorizaţie de electrician minim gradul II
B emisă de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul
Energiei sau să obţină după angajare autorizaţie de electrician minim
gradul II B, caz în care trebuie să
facă dovada la data înscrierii a
îndeplinirii condiţiilor de calificare
şi experienţă profesională necesare
pentru autorizare; 4.Obţinerea,
după promovarea concursului, a
autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate nivel „secret de serviciu”.
Condiţiile generale şi specifice
complete de participare la concurs,
bibliografia stabilită şi actele necesare pentru dosarul de concurs se
afişează la sediul Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 320 şi pe site-ul www.anrsps.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul unităţii la telefon:
0243.283.455 - Neacşu Daniela.
l Școala Gimnazială Maria Rosetti
organizează concurs pentru
ocuparea în conformitate cu H.G.
nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014 și OUG
90/2017 în cadrul instituţiei a
următoarelor posturi: 1) 1 post
vacant contractual de Îngrijitor
(femeie de serviciu). Condiţii specifice de participare la concurs pentru
Îngrijitor: Nivelul studiilor= minim
generale; Vechime în specialitatea
studiilor și în învățământ necesare
ocupării postului= fără condiţii.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: ziua de 18.12.2020 ora
10 proba scrisă, ziua de 21.12.2020
ora 10:00 proba practică și interviul
în ziua de 23.12.2020 ora 10:00. 2) 1
post vacant contractual de Paznic.
Condiţii specifice de participare la
concurs pentru Paznic. Nivelul
studiilor= minim generale.
Vechime în specialitatea studiilor și
în învățământ necesare ocupării
postului= fără condiţii. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
ziua de 18.12.2020 ora 12 proba
scrisă, ziua de 21.12.2020 ora 12:00
proba practică și interviul în ziua de
23.12.2020 ora 12. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este 15.12.2020 ora 16, la sediul
Școlii gimnaziale Maria Rosetti.
Date contact: Cuciureanu Georgeta= telefon: 0212305276.
l Centrul Cultural „Reduta”
Braşov organizează concurs pentru
ocuparea, pe durată nedeterminată,
a funcţiei contractuale de execuţie

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

vacantă (începând cu 01.12.2020):
Pompier din cadrul Serviciului
tehnic - achiziţii publice. Proba
scrisă are loc în data de 17.12.2020
ora 10:00 şi interviul în data de
21.12.2020, ora 10:00, la sediul instituţiei din Braşov, str. Apollonia
Hirscher, nr. 8.Condiţiile de participare la concurs : Condiţiile generale
menţionate la art. 3 din Hotărârea
nr. 286/2011, cu modificările ulterioare, privind Regulamentul cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice Condiţiile specifice de
înscriere la concurs: studii medii
sau şcoală profesională, cu atestat
de calificare profesională pompier/
servant pompier ; nu sunt condiţii
de vechime. Conţinutul dosarului
pentru înscriere la concurs : act de
identitate valabil (original + copie);
documente care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări
(original + copie); certificat de
naştere (original + copie); certificat
de căsătorie, sentinţă de divorţ
(dacă este cazul) (original + copie);
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţă care să ateste vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în specialitate (original + copie); adeverinţă
care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare; cazier judiciar;
cerere de înscriere la concurs; curriculum vitae; documentele originale
se restituie în ziua depunerii dosarului. Bibliografie: Legea nr.
477/2004 - privind Codul de
conduită a personalului contractual
din autorităţile şi instituţiile publice,
cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 307/2006 - privind
apărarea împotriva incendiilor;
Normativul P 118/2/2013 - privind
securitatea la incendii a construcţiilor - partea a II-a - Instalaţii de
stingere (Partea a VIII-a pct. 28, 31
şi 32); Legea nr. 319/2006 - a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
Cap. IV Obligaţiile lucrătorilor.
Probele stabilite pentru concurs :
selecţia dosarelor, proba scrisă şi
interviu. Candidaţii vor depune
dosarele la Biroul Resurse Umane
până la data de 09.12.2020, ora
15,00. Detalii suplimentare la
telefon 0268.419706 / int. 103 Biroul Resurse Umane.

CITAŢII
l Tyorean Kosztantin, Kicsinas
Maria, Kicsinas Szuszanna,
Kicsinas Maria, sotia lui Krisan
Ioan sunt citati in 4.12.2020, la

GATA!
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Judecatoria Turda, in dosar civil
nr.4418/328/2018 pentru uzucapiune.
l Pataki Iuliu, Pataki Elisabeta,Casatorita Gergely,Pataki Maria,
casatorita Fodor, Incze Iosif, Incze
Paul, Incze Ludovic, Ratiu Ida,
casatorita cu Tulburan Carol sunt
citati in 7.12.2020, la Judecatoria
Tu r d a , i n d o s a r c i v i l
nr.6762/328/2019, pentru prestatie
tabulara.
l Andras Viorica este citata in
17.12.2020, la Judecatoria Turda, in
dosar civil nr.7170/328/2019 pentru
succesiune.
l Numita Corpaci (Gaşpar) Elena
Alina, cu ultimul domiciliu
cunoscut în mun.Bistriţa, str.George
Enescu, nr.13C, Jud.Bistriţa-Năsăud, în fapt locuind şi în loc.
Chevereşu Mare, nr.425, jud.Timiş,
este citată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, sala 4, complet c 2* minori
ncpc, în data de 10.12.2020, ora
10.30, în calitate de pârât, în
dosarul civ. nr.1327/112/2020, în
procesul avand ca obiect plasament,
cu reclamanta Direcţia Generală de
Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud, având sediul
în mun.Bistriţa, str.Horea, nr.20.
l Se citează Baricz Balint, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Joseni, sat Joseni, nr. 380,
jud. Harghita, la Judecătoria
G h e o r g h e n i , î n d o s a r u l n r.
1185/234/2020, cu termen de judecată la 28 ianuarie 2021, având ca
obiect declararea judecătorească a
morţii.
l ANAF - DGRFP Cluj-Napoca AJFP Cluj. Debitoarea Rimano
Express SRL prin curator special,
avocat Drăguș Amalia Maria este
citată la Tribunalul Comercial Cluj,
în dosarul 205/1285/2020, sala 102,
Complet F3, pentru ziua de 8
Decembrie 2020, ora 8:00, în proces
cu reclamanta Direcția Generală a
Finanțelor Publice Cluj Napoca
reprezentată prin Administrația
Județeană a Finanțelor Publice
Cluj, în calitate de creditoare,
pentru fond - procedura insolvenței
- societăți cu răspundere limitată.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată la data
de 24.09.2020, reclamanții Sergiu
Voina cu domiciliul în sat Semlac,
nr. 1146A comuna Semlac, jud.
Arad și Csilla Olga Dezsi cu domiciliul în sat Vladimirescu, str. Octav i a n G o g a n r. 4 4 , c o m .
Vladimirescu, jud. Arad, solicită
înscrierea dreptului de proprietate
asupra imobilului situat în loc.
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Semlac, nr. 474, com. Semlac, jud.
Arad, înscris în CF nr. 304425
Semlac CF vechi 3556 Semlac, NR.
top 483 Semlac. Reclamanții își
întemeiază cererea pe faptul posesiei mai mare de 20 de ani de la
decesul proprietarului tabular
(art.28 din Decretul-Lege
nr.115/1938). În urma acesteia, în
baza art.130 din Decretul-Lege
nr.115/1938, sunt somați toți cei
interesați DE ÎNDATĂ să înainteze
opoziție la Judecătoria Arad deoarece în caz contrar, în termen de o
lună de la această ultimă publicare
se va proceda la soluționarea
cererii.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura
si m pl i fi c a t a i n d o s a r u l n r.
1119/105/2020, Tribunal Prahova,
conform sentintei nr. 604 din
06.11.2020 privind pe SC Bay
Altun Fashion SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță in
vederea intocmirii tabelului suplimentar 21.12.2020, întocmirea
tabelului suplimentar al creanțelor
20.01.2021, întocmirea tabelului
definitiv consolidat 19.02.2021.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare. Unitatea Militară 02542 Focşani, titular al
proiectului “Lucrări de intervenţie
şi reparaţii capitale în cazarma
3523 Focşani” -cod lucrare 2019C/I -3523 Focşani, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Vrancea, fără evaluarea impactului
asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru “Lucrări
de intervenţie şi reparaţii capitale
în cazarma 3523 Focşani” -cod
lucrare 2019- C/I -3523 Focşani,
propus a fi amplasat în Focşani,
bulevardul Bucureşti nr.1, jud.
Vrancea. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Vrancea din Focşani, str. Dinicu
Golescu nr.2, în zilele de luni-joi,
intre orele 8:00 -16:30 si vineri intre
orele 9:00 -14:00, precum şi la
următoarea adresă de internet
http://apmvn.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina
de internet a Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Vrancea.
l Comuna Ghiroda anunţă
publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare a APM Timiş

de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării
adecvate şi evaluării impactului
asupra corpurilor de apă în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiectul „Extindere conductă de
gaze naturale presiune redusă”,
propus a fi amplasat pe străzile:
Ghioceilor, Sf.Ilie, Sf.Gheorghe,
Sf.Iosif cel Nou de la Partoș, Sf.Mihail și Gavril, Sf.Nicolae, Sf.
Andrei, Sf.Nectarie, CF405415,
408349, Jud.Timiș.
l Comuna Ghiroda anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Extindere
rețea electrică de interes public în
zona străzilor: Foișor, Sf.Andrei,
Sf.Iosif cel Nou de la Partoș, Sf.
Nicolae, Sf.Ioan, Sf.Gheorghe,
Sf.Ilie, Sf.Mihail și Gavril, Sf.Apostoli Petru și Pavel, comuna
Ghiroda, jud.Timiș, propus a fi
amplasat în comuna Ghiroda, sat.
Ghiroda, intravilan, FN, Jud.Timiș.
l Comuna Ghiroda anunţă
publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare a APM Timiş
de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării
adecvate şi evaluării impactului
asupra corpurilor de apă în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru
proiectul „Extindere conductă de
gaze naturale presiune redusă”,
propus a fi amplasat pe străzile:
Egretei, Păunului, Cintezei,
Liniștei, Prepeliței, Corbului,
Dropiei, Ciocârliei, Sitarului, Albinelor, Jderului, Iepurelui, Fazanului, Vulpilor, Privighetoarei,
Muflonului, Șoimului, Porumbeilor,
Berzelor, Zimbrului, Aleea Ursului,
Mierlei, comuna Ghiroda, localitatea Ghiroda, CF nr.402224,
404155, 403756, 405572, 404504,
404437, 402229, 403021, 403966,
405620, 409370, jud.Timiș.
l Tehnoinvest&Co Recycling SRL
titular al activităţii: 3832 recuperarea materialelor reciclabile
sortate și 3811, 3812, 4677, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a autorizaţiei
de mediu pentru punctul de lucru
amplasat în localitatea Bacău,
Calea Moinești, nr.3, judeţul
Bacău. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la
sediul APM Bacău, strada Oituz,
nr.23, în zilele de luni-joi, între orele
08:00-16:30 și vineri între orele
08:00-14:00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Bacău, pe durata derulării procedurii de autorizare.

l Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Judeţul
S u c e a v a . U AT S t u l p i c a n i .
Sectorul cadastral nr.15. OCPI
Suceava, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.15, 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:
24.11.2020. Data de sfârşit a
afişării: 22.01.2021. Adresa
locului afişării publice: Primăria
Comunei Stulpicani, judeţul
Suceava. Repere pentru identificarea locaţiei: zona centrală.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei
Comunei Stulpicani. Alte indicaţii utile pentru cei interesaţi:
Informaţile privind Programul
naţonal de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obţine
pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/.
l Societatea Microfin SRL cu
sediul social in localitatea Arad,
str. Gheorghe Doja nr.217, jud.
Arad, CUI RO 5929522,
J02/947/1994 tel 0257/251.715,
mail ortoforum@clicknet.ro,
doreste sa obtina autorizatie de
mediu la sediul social pentru
desfasurarea a urmatoarelor activitati: CAEN 2562 ”Operatiuni de
mecanica generala” , CAEN 2599
“Fabricarea altor articole din
metal n.c.a.”, CAEN 3250 “Fabricarea de dispozitive , aparate si
instrumente medicale si stomatologice” in scopul realizarii obiectului de activitate avand ca
principalele faze ale procesului
tehnologic: aprovizionare si depozitare materii prime si materiale,
producerea de structuri metalice,
producerea de instrumental
medical, a aparatelor ortodontice
acrilice dentare etc, livrare
produse finite catre beneficiari .
Masurile de protectie a factorilor
de mediu sunt: Apa: De la reteaua
orasului; Aer: Nu este cazul; Sol:
Pardoseala betonata; Gestiunea
deseurilor : Pubele. Observatiile
publicului formulate in scris/
informatiile privind potentialul
impact asupra mediului se depun/
pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Arad,
Splaiul Muresului FN, COD
310132, telefon 0257/280.331 fax
0257/284.767, in timp de 10 zile
lucratoare dupa data publicarii
prezentului anunt.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a
acordului de mediu. SC Revolution Plus SRL, repezentata prin
dl. Ster Chelba Ciprian Daniel, cu
sediul in municipiul Baia Mare,
str. Dealul Florilor nr. 14 B, jud.
Maramures, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de emitere acordului de mediu
pentru proiectul “Demolarea –
desfiintare constructii existente,
construire imobil locuinte collective, imprejmuire, racorduri si
bransamente la utulitati”, propus
a fi amplasat in municipiul Baia
Mare, str. Iza nr. 1A, in zilele de
luni-joi intre orele 08:00-16:30 si
vineri intre orele 08:00-14:00, si la
sediul beneficiarului. Observatiile
publicului se pimesc zilnic la
sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului Maramures.
l Dudu Horia, Dudu Anca, Tica
Monica, Tica Calin titular al
PUZ” Infintare zona de prestari
servicii si functiuni complementare” situate in comuna Sofronea,
Str. 6, nr. FN, C.F. nr. 303409
Arad, Jud. Arad, aduce la cunostinta publicului decizia etapei de
incadrare, conform H.G. nr.
1076/2004: planul nu necesita
evaluare de mediu si evaluare
adecvata si va fi adoptata fara
aviz. Comentarii si propuneri
justificate de reconsiderare ale
deciziei se vor transmite in scris la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Arad, Splaiul
Mures, FN, in termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
prezentului anunt.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând pădure foioase 4.2ha,
Ștefan cel Mare, Jud.BC.
Tel.0741.302.951.

ÎNSCRIERI PROIECT
l Tineri în dialog pentru crearea
unui spațiu pentru democrație și
participare. În perioada 2 noiembrie-3 decembrie, Fundația pentru
Tineret a Municipiului București,
alături de Fundația Județeană
pentru Tineret Timiș, Fundația
Națională pentru Tineret, Consiliul
Tinerilor Instituționalizați și Consiliul Național al Elevilor, demarează
proiectul „Spațiu pentru democrație și participarea tinerilor”,
care pregătește România pentru
ciclul 8 al dialogului Uniunii Europene cu tinerii, cofinanțat de către
Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Ilfov. Înscrierile în cadrul
proiectului se fac accesând linkul:
https://forms.gle/28VUTPwnuQ7p
MjMfA, iar mai multe informații
despre desfășurarea proiectului se

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
pot găsi accesând linkul https://
www.facebook.com/Fundatia.
pentru.Tineret.a.Municipiului.
Bucuresti.

ADUNĂRI GENERALE
l Administrator unic, Cremene
Francesca, al SC ARVA SA, cu
sediul în Craiova, Str.Calea Severinului, Nr.54, Dolj, înmatriculată
la Registrul Comerțului sub Nr.
J16/95/1991, Cod Fiscal
RO3440529, convoacă Adunarea
Generală Ordinară la data de
28.12.2020, ora 11.00, la sediul
societății pentru toți acționarii
care figurează în Registrul Acționarilor la data de 20.12.2020
(data de referință). În cazul neintrunirii cvorumului statutar și
legal, ședința se va ține la data de
29.12.2020, cu aceeași ordine de
zi, în același loc și la aceeași oră.
Adunarea Generală Ordinară va
avea următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea contractării unui
credit în valoare de 200.000Lei,
pentru o perioadă de 36 luni de la
Banca Unicredit Bank SA. 2.
Împuternicirea dnei. Popescu
Greta în vederea indeplinirii
tuturor formalităților necesare
pentru înregistrarea Hotărârii
Adunării Generale Ordinare și
depunerea în termen la Oficiul
Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea a-IV-a, inclusiv
în vederea desemnării unei alte
persoane în acest scop. 3.Diverse.

LICITATII
l Octavy Forest S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator, cu sediul
in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Prahova, scoate la
vanzare prin licitatie teren in
suprafata de 1.295 m.p. si
Constructiile C1 si C2 (locuinta
parter + etaj si garaj), situate in
Baicoi, Str. Independentei, nr. 354,
Judetul Prahova, la pretul de
540.000 lei (fara TVA). Licitatia se
va tine in data de 27.11.2020, ora
13.00, la sediul lichidatorului din
Ploiesti, iar in cazul in care, bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se
va tine in data de 30.11.2020,
02.12.2020, 04.12.2020, 07.12.2020,
09.12.2020, 11.12.2020, 14.12.2020,
16.12.2020, 18.12.2020, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0723357858,
www.andreiioan.ro.
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare în bloc prin licitaţie
publică la prețul total de 10.416.456
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lei proprietate imobiliară situată în
Breaza, str. Griviței, nr. 18, județ
Prahova, compusa din teren în
suprafață de 20.513 mp și
constructiile C10 (hala monobloc),
C11 (punct poarta), C20 (baraca
metalica), teren în suprafață de 358
mp, teren în suprafață de 1.725
mp, teren în suprafață de 445,38
mp, precum și marcile grafice
R050748, R053215 și bunuri mobile
(utilaje și mașini unelte). Licitaţia
va avea loc în 27.11.2020,
ora 14::00 la sediul lichidatorului
judiciar din str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. Persoanele interesate
se pot programa pentru vizionare
la numărul de telefon susmentionat
(taxa pentru vizionare este de 1.000
lei +TVA), iar ulterior vor achizitiona dosarul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar şi vor
depune documentația însoțită de
taxa de garanţie de 10% din prețul
de pornire cu cel putin o zi înainte
de data licitatiei. În cazul neadju-

decării vânzarea va fi reluată înzilele de 04.12.2020 și 11.12.2020, ace
eaşi oră, în acelaşi loc.
l DVA IPURL, cu sediul în Baia
Mare, str.Victoriei, nr.59A, ap.17-18,
jud.Maramureș, tel.:0362.422.980,
email: insolventa@dvamm.ro, în
calitate de lichidator judiciar la SC
In4matic Solution SRL cu sediul
social în Săsar, Com.Recea, str.Sub
Dura, nr.4, biroul nr.1 și biroul nr.2,
jud.Maramureș, având
J24/413/2010 și CUI:27087832, în
temeiul art.154 și urm. din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență și în baza Raportului de
evaluare întocmit în septembrie
2020 de evaluatorul Mare Roșca
Marcel Andrei organizează licitație
publică cu strigare, pentru valorificarea următoarelor bunuri: 1.
Mijloace fixe (conform tabelului
anexat raportului de evaluare
nr.1384/15.09.2020); 2.Obiecte de
inventor. Prețul de pornire la lici-

tație este de 102.851Lei (fără TVA).
TVA-ul va fi calculat conform
prevederilor codului fiscal în
vigoare la data transferului de
proprietate. Licitația va alea loc la
sediul administratorului judiciar în
data de 27.11.2020, ora 11:00. În
cazul nevalorificării, licitația se
repetă în data de 04.12.2020, în
aceleași condiții, locație și oră.
Documentația de înscriere la licitație va trebui depusă cu cel puțin
24 de ore înainte de ora fixată
pentru licitație la sediul administratorului judiciar sau trimise prin fax,
poștă sau e-mail, urmând ca
acestea să fie prezentate și în
original, anterior ședinței de licitație, la solicitarea lichidatorului
judiciar. Pentru detalii suplimentare, inclusiv obținerea tabelului ce
cuprinde bunurile scoase la licitație,
vă rugăm să vă adresați lichidatorului judiciar DVA IPURL la
tel.:0727.852.829 sau pe adresa de
e-mail: insolventa@dvamm.ro.

III

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator(pt
p u n c t u l d e l u c r u ) n r.
43256/05.07.2019 emis de ONRC
Arad pentru SC Prima Impex
SRL.Il declar nul.

GATA!
Simplu, nu?

l Pierdut legitimatie de serviciu pe
numele Nicolae Doina Nicoleta.
Declar nula.
l Pierdut legitimatie de serviciu pe
numele Nemuc Anca Viorica.
Declar nula.

l SC Nepact Com SRL,
J06/513/1993, pierdut certificat
constatator la terți. Îl declar nul.

l Pierdut legitimatie de serviciu pe
numele Belegante Livio. Declar
nula.

l Pierdut certificat de competenţă
profesională pentru transport
rutier de marfă (manager transport
marfă) nr. 18730 eliberat de ARR,
pe numele Andrei Marius Daniel.
Îl declar nul.

l Pierdut legitimatie de servciu pe
numele Vasilescu Georgeta Jeni.
Declar nula.

l Societatea Nae Prest Invest SRL
cu sediul în Gădălin, comuna Jucu,
nr. 309, jud. Cluj, J12/2599/2019,
CUI 41310289, declar pierdut
Certificatul Constatator nr. 99557/
24.06.2019 pentru sediul social. Îl
declar nul.

l Pierdut cartela conducătorului auto Seria N 00415811T,
nr. 000 000 000CX87000 din
10.02.2020 şi Cerificat de pregătire profesională a conducătorului auto seria N00415811T, nr.
0483971000 din 11.02.2020,
eliberate de A.R.R. Neamț pe
numele: Dogaru Petru Ovidiu.
Se declară nule.

