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OFERTE SERVICIU
l Angajez muncitor ferma vaci. 
0722/342798.

l ISJ Dâmbovița scoate la 
concurs un post Coordonator 
proiect Școala Bucuriei. Relații 
pe site-ul ISJ Dâmbovița.

l Sortwik Intermedieri Import 
Export Piatra Neamt Angajeaza 
Femeie De Serviciu, Cunostinte 
Limba Engleza  Si  Turca . 
0743823176.

l  Majeste Decoration SRL 
angajeaza muncitori necalificati 
pentru lucrari constructii, peri-
oada nedeterminata. Date de 
contact: 0752.157.009

l SC Max Cosmetics, cu sediul 
în Craiova, str.România Munci-
toare, nr. 90, angajează munci-
tori necalificați, studii generale. 
Tel.0039.3518.772.232.

l  Hotel Poezia angajează 
Bucătar, experiența constituie 
avantaj. Necesar limba engleză. 
Detalii la numărul de telefon: 
0743.449.286.

l Primăria Comunei Marpod, 
cu sediul în comuna Marpod, 
sat Marpod, str.Dealului, nr.327, 
judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de: 
muncitor calificat: 2 posturi, 
conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
21.12.2020, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 23.12.2020, 
ora 10:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: studii medii/
şcoala profesională; -vechime 
minim 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 
11.12.2020. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăriei Comunei 
Marpod din localitatea Marpod, 
str. Dealului, nr. 327, jud.Sibiu, 
persoană de contact: Stoica 
Anca-Mihaela,  telefon fix 
0269/583.289/ fax 0269/583.288, 
telefon mobil 0786.291.447, 
e-mail: clmarpod@yahoo.com.

l Unitatea de Asistență Medico 
Socială Dumbrăveni, județul 
Suceava, în temeiul legal H.G. 
nr.286 /2011 ,  o rgan izează 
concurs de ocupare a funcției 
contractuale vacante, de condu-
cere, pe perioadă nedetermi-
nată, de Director la Unitatea de 
Asistență Medico Socială şi la 
Clubul Sportiv Steaua Dumbră-

veni. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie înde-
plinească urmatoarele condiții: 
studii cu licență şi master 
-facultate de economie sau 
management, vechime obliga-
torie într-o funcție publică de 
conducere de minim 5 ani. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Unității de Asistență 
Medico Socială Dumbrăveni 
astfel: Proba scrisă în data de 
22.12.2020, ora 10:00. Proba 
interviu în data de 23.12.2020, 
ora 10:00. Data limită de depu-
nere a dosarelor este 11.12.2020, 
orele 13:00, la Biroul Resurse 
Umane UAMS. Bibliografia şi 
condițiile de participare sunt 
a f i ş a t e  l a  s e d i u l  U A M S 
Dumbrăveni ,  persoană de 
contact: Ivan Aurelian, tel. 
0752.329.168.

l Primăria Ștefăneştii de Jos- 
Ilfov organizează în data de 
21.12.2020 concurs recrutare 
p e n t r u  p o s t u l  d e  Ș o f e r- 
Compartiment Monitorizare 
Unități de Învățământ. Condiţii 
de participare: studii medii, 
vechime în muncă 1 an. Detalii 
la 021-361.35.29.

l Primăria Ștefăneştii de Jos- 
Ilfov organizează în data de 
16.12.2020 concurs recrutare 
pentru posturile temporar 
vacante de Referent- Comparti-
ment Asistență Socială şi Auto-
r i t a t e  T u t e l a r ă  ş i 
Administrator-la noi ecald in 
casa Compartiment Monitori-
zare Unități de Învățământ. 
Condiţii de participare: studii 
medii, vechime în muncă 1an. 
Detalii la 021-361.35.29.

l Gospodărie Ștefăneşti- Ilfov 
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
02.12.2020 concurs recrutare 
pentru Femeie de serviciu. 
Detalii la 0721.490.200.

l Primăria Comunei Focuri, 
județul   Iaş i  organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante ,  contractua le  de 
execuție din aparatul de specia-
litate, cu normă întreagă, pe 
durată nedeterminată. A. Postul 
vacant: 1). Referent de speciali-
tate studii superioare în cadrul 
compartimentului  agricol şi 
cadastru;  B. Condiții specifice 
pentru ocuparea postului: a) 
Studii: superioare în domeniul 
geodeziei; b) Vechime în muncă 
-nu este cazul. 2). Referent  
studii medii în cadrul- compar-
timentului  agricol şi cadastru; 
C. Condiții specifice pentru 
ocuparea postului: c) Studii: 

medii cu diplomă de bacalau-
reat; d) Vechime în muncă -nu 
este cazul. D. Probele stabilite 
pentru concurs: -selecţia dosa-
relor de înscriere în data de 
17.12.2020, ora 10:00; -probă 
scrisă în data de 21.12.2020, ora 
11:00; -interviu în data de 
22.12.2020 ora 11:00. Toate 
probele concursului se desfă-
şoară la  sediul  Primărie i 
Comunei Focuri, judeţul Iaşi. E. 
Data- limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs: 16.12.2020, ora 15:00. 
F. Date de contact ale persoanei 
care asigură secretariatul comi-
siei de concurs: -Secretarul 
Primăriei Comunei Focuri, tel. 
0232413620. Anunțul detaliat 
privind desfăşurarea concur-
sului, precum şi bibliografia de 
concurs sunt afişate la avizierul 
Primăriei Comunei Focuri, 
județul Iaşi şi pe site-ul www.
comunafocuri.ro, secțiunea  ştiri 
şi evenimete– concursuri.

l  Unitatea Militară 01895 
Bucureşti, cu sediul în Șoseaua 
de centură Chitila-Rudeni, loca-
litatea Chitila, județul Ilfov, 
organizează concurs pentru 
încadrarea următoarelor posturi 
vacante  de  execuț ie ,  -de 
muncitor calificat IV (zidar) la 
U.M. 01916 Ciorogârla, jud. 
Ilfov, 1 post; -de muncitor cali-
ficat IV (electrician) la U.M. 
01798 Adâncata, jud. Ialomița, 
1 post –studii generale (minim 8 
clase) sau profesionale ori 
liceale cu diplomă de bacalau-
reat şi calificare profesională în 
meseria de zidar, respectiv elec-
trician; -nu se cere vechime în 
muncă şi nici vechime în specia-
litatea studiilor. Concursul se va 
desfăşura la sediul U.M. 01895 
Bucureşti, astfel: -Proba pratică 
în data de 21.12.2020, ora 10:00; 
-Proba interviu în data de 
28.12.2020, ora 10:00. Candi-
dații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la 
data de 15.12.2020 ora 15:00, la 
Unitatea Militară 01895 Bucu-
reşti, cu sediul în Șoseaua de 
centură Chitila-Rudeni, locali-
tatea Chitila, județul Ilfov, unde 
vor fi afişate şi detaliile organi-
zatorice necesare. Informații 
suplimentare pot fi obținute de 
la  secretarul  comis ie i  de 
concurs, P.c.c. Nicoară Ana, 
telefon: 021.436.36.99, int. 
218/153, fax: 021.361.61.02, 
E-mail: bg1rsa@roaf.ro

l Concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției de conducere 
de Șef Serviciu Voluntar pentru 
situații de urgență. Primăria 
comunei Cenei, cu sediul în loc.

C e n e i ,  n r . 1 3 4 ,  a v â n d 
CUI:5286753, în temeiul HG 
nr.286/2011, modificată şi 
c o m p l e t a t ă ,  o r g a n i z e a z ă 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției contractuale, 
vacante, de conducere, pe peri-
oadă nedeterminată, şef SVSU 
în cadrul Compartimentului 
Administrativ, Cultură şi Situ-
ații de Urgență al Primăriei 
comunei Cenei, județul Timiş. 
Concursul se va organiza la 
sediul Primăriei comunei Cenei, 
localitatea Cenei, nr.134, jud.
Timiş :  proba scr isă :  data 
21.12.2020, ora 10.00, proba de 
interviu: data 21.12.2020, ora 
14.00. I.Condiții generale de 
participare conform art.3 din 
HG nr.286/2011: are cetățenia 
română, cetățenia altor state 
membre ale Uniunii europene 
sau a  statelor  aparț inînd 
Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; cunoaşte 
limba română scris şi vorbit; are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; are capaci-
tate deplină de exercițiu; are 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate 
de medicul de familie sau de 
unități sanitare abilitate; înde-
plineşte condițiile de studii şi 
după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; 
nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorițății, de 
serviciu, sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârşte cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a interveni 
reabilitarea. II.Condiții specifice 
de participare: studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență; cursuri de 
specializare pe situații  de 
urgentă reprezinta un avantaj; 
vechime minim 8 ani; cunoş-
tințe operare calculator medii. 
III.Conform art.6 alin.(1) din 
HG nr.286/2011, candidații 
trebuie să depună următoarele 
documente pentru participarea 
la concurs: cerere de înscriere la 
concurs adresată conducăto-
rului autorității sau instituției 
publice organizatoare; copia 
actului de identitate sau orice 
alt document care atestă identi-
tatea, potrivit legii, după caz; 
copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile docu-
mentelor care atestă îndepli-
nirea condițiilor specifice; copia 
carnetului de muncă, conformă 
cu originalul, sau, după caz, o 
adeverință care  să  ateste 
vechimea în muncă, în meserie 
şi/sau în specialitatea studiilor; 
cazierul judiciar sau o declarație 
pe propria răspundere ca nu are 
antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează; adeve-
rință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unită-
țile sanitare abilitate; curri-
culum vitae. Copiile de pe actele 
prevăzute mai sus se prezintă 
însoțite de documentele origi-
nale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de 
către secretariatul comisiei de 
concurs, sau în copii legalizate. 
Dosarele de concurs se vor 
depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, în 
intervalul orar 09:00-14:00, la 
sediul primăriei, loc.Cenei, 
nr.134, jud.Timiş. Relații supli-
m e n t a r e  s e  o b ț i n  l a 
tel.0256.366.101.

CITATII
l Se citează GriGo-
reScu raul și GriGo-
reScu lariSa, ambii 
cu ultimul domi-
ciliu cunoScut în 
P e t r o ș a n i ,  S t r .
cloșca, bl.4, aP.19, 
jud.Hunedoara, la 
judecătoria Petro-
șani, în calitate de 
Pârâți, în doSarul 
civil nr.3303/278/2020, 
cu termen de jude-
c ată  l a  data  d e 
21.01.2021, având ca 
obiect SucceSiune, 
reclamantă fiind 
GriGoreScu nico-
lița.

l Paratele Belei Floarea si 
Pudilic Raveca sunt chemate in 
data de 09.12.2020 ora 09.00 la 
Judecatoria Bistrita in dosar 
civil nr.12474/190/2019 - uzuca-
piune.

l Stancu Marina Florentina, cu 
ultimul domiciliu în comuna 
Rusăneşti, sat Jieni, nr.52, jud.
Olt, este chemată la Judecătoria 
Craiova, în data de 08.12.2020, 
ora 10:00, complet CMF1, în cali-
tate de pârât, în proces cu Stancu 



II ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Miercuri, 25 noiembrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Ion, în calitate de reclamant, în 
dosarul 33203/215/2018, având 
ca obiect modificare măsuri 
privind minorul.

l Numita Filimon Maria cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
localitatea Seleus, nr 151, com. 
Danes, judetul Mures, este cita-
tata la Judecatoria Sighisoara 
pe data de miercuri 25.11.2020, 
ora 10:00, in calitate de parat, 
dosarul civ nr 3258/308/2019, in 
proces cu reclamantul Adam 
Stefan.

l  SC Bymfast SRL, CUI: 
37576755, J16/1201/2017, cu 
sediul cunoscut în Craiova, str.
Rovinari, nr.85, jud.Dolj, este 
c h e m a t ă  l a  J u d e c ă t o r i a 
Craiova, cu sediul în Craiova, 
str. A.I.Cuza, nr. 30, jud. Dolj, 
în ziua de 14.12.2020, ora 10:00, 
complet civil 7 (fost CF7), în 
calitate de terț poprit,  în 
dosarul nr.33150/215/2019, în 
proces cu Miu Mădălina Doina- 
contestatoare și CAR Arias 
CFR Craiova- intimată, având 
ca obiect „contestație la execu-
tare”.

l Judecătoria Oravița. Dosar 
nr.152 /273 /2020 .  Numita 
Oșteanu Corina-Gabriela, cu 
u l t imul  domic i l iu  în  Sat 
Mercina, Comuna Vărădia, Jud.
Caraș Severin, este chemată la 
Judecătoria Oravița, în data de 
10.12.2020, Camera 1, ora 
12:00, în calitate de pârâtă, în 
proces cu Oșteanu Tomiță 
Ghiță în calitate de reclmant, 
divorț.

l Numita Leouco Georgiana cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
sat Hilișeu-Crișan, com. Hilișeu 
Horia, jud. Botoșani, este citată 
la Judecătoria Dorohoi, la data 
de 09.12.2020, ora 10:00, în cali-
tate de pârâtă în dosar nr. 
2204/222/2020, în proces cu 
Leouco Alidor, pentru pensie 
întreţinere.

l Numita Șuiu Manuela-Elena, 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în str.Banatului, nr.2BIS, bl.P1, 
sc.D, et .4,  ap.57,  Chiti la, 
Județul Ilfov, este citată la 
Judecătoria Sector 6 București, 
str. Știrbei Vodă, nr. 115, sector 
1, București, la data de 26 ianu-
arie 2021, ora 11:00, Complet 
6- minori și familie, camera 
210, în calitate de pârât, în 
dosarul nr.12366/303/2020, în 
proces cu reclamantul Săvu-
lescu Ionuț, având ca obiect 
exercitarea autorității părin-
tești.

l  P r i n  î n c h e i e r e a  d i n 
15.03.2019 a Judecătoriei 
Sector 3 București ,  dosar 
25909/301/2018 s-a dispus 
d i zo lvarea  Asoc ia ţ i e i  de 
Protecţie Socială Dynamic cu 
sediul în sect.3, București, str. 
Aniversării nr.41, subsol, cam. 
D01 –în baza art.56 al.1 lit.d 
din O.G. 26/2000; s-a desemnat 
lichidator C.I.I. Balta Claudia 
și i s-a pus în vedere acestuia 
ca, dupa publicarea dizolvării 
să depună bilanţul, memoran-
dumul și registrul jurnal.

l Se notifică intrarea în fali-
ment în procedura simplificată 
a debitoarei Milenium Smart  
Consulting S.R.L. ,  C.U.I. 
28429143, conform hotărârii 
din 4862/16.11.2020 a T.B. 
Secţia a VII-a Civilă dosar 
23636/3/2019. Termen limită 
pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor născute în 
timpul procedurii 17.12.2020, 
termen pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea 
și comunicarea tabelului supli-
mentar 28.12.2020, termen 
afișare tabel definitiv consoli-
date 22.01.2021. Termen de 
judecată 22.02.2021.

DIVERSE
l Lichidator Judiciar C.I.I. 
Palaș-Alexandru Alina Notifică 
Deschiderea Procedurii Simpli-
ficate A Insolvenţei Împotriva 
Sc Sab Com Logistics Srl Din 
Comarnic ,  Prahova ,  Cui 
37216780, J29/507/2017, La 
Tribunalul Prahova - Dosar 
5213/105/2020, Termen Inregis-
trare Creante 28 Decembrie 
2020, Termen Tabel Preliminar 
06 Ianuarie 2021, Termen Tabel 
Definitiv 01 Februarie 2021, 
Sedinta Adunarii Creditorilor 
11 Ianuarie 2021 Ora 14:00.

l S.N.G.N Romgaz S.A- Filiala 
De Inmagazinare Gaze Natu-
rale Depogaz Ploiesti S.R.L., 
anunta publicul  interesat 
asupra luarii deciziei de emitere 
a a acordului de mediu pentru 
proiectul: “Sistematizare colec-
toare aspiratie/ refulare gaze 
statie de comprimare Buti-
manu” propus a fi amplasat in 
com.Butimanu, satul Buti-
m a n u ,  j u d . D a m b o v i t a . 
Proiectul acordului de mediu si 
informatiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate 
la sediul  Agentiei  pentru 
Protectia Mediului Dambovita 
din municipiul Targoviste, str.
Calea Ialomitei, nr.1, jud.
Dambovita, in zilele de luni-joi , 

intre orele 9:00-15:00 si vineri 
intre orele 9:00-13:00, precum si 
la  urmatoarea  adresa  de 
internet http://apmdb.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
o b s e r v a t i i / c o m e n t a r i i  l a 
proiectul deciziei de incadrare 
in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina 
de internet a Agentiei  de 
Protectia Mediului Dambovita.

l  Anunţ prealabil privind 
afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Judeţul 
Suceava. UAT Stulpicani. 
Sectorul cadastral nr.15. OCPI 
Suceava, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral 
nr.15, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și comple-
tările ulterioare.  Data de 
început a afișării: 24.11.2020. 
Data de sfârșit a afișării: 
22.01.2021. Adresa locului 
afișări i  publice:  Primăria 
Comunei Stulpicani, judeţul 
Suceava. Repere pentru identi-
ficarea locaţiei: zona centrală. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei 
Comunei Stulpicani. Alte indi-
caţii utile pentru cei interesaţi: 
Informaţile privind Programul 
naţonal de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot 
obţine pe site-ul ANCPI la 
adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

l Striblea Daniel Ioan anunţă 
publicul interesat că s-a luat, de 
către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Covasna, Decizia 
privind încadrarea Amenaja-
mentului silvic proprietate 
p r i v a t ă  a p a r ţ i n â n d  S . C . 
Producţie și Prestări Romdam 
S.R.L. și persoanelor fizice Stri-
blea Daniel Ioan și Striblea 
Mona Maria - U.P. I Valea 
Buzăului , situat în UAT Sita 
Buzăului, fără aviz de mediu, 
planul urmând a fi supus proce-
durii de adoptare fără aviz de 
mediu. Observaţiile și comenta-
riile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se 
depun în scris la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Covasna situat în Sfântu 
Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, 
nr. 10, în zilele de luni- vineri, 
între orele: 09:00- 13:00, telefon: 
0267.323.701, în termen de 10 
zile de la apariţia anunţului.

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Donutino Black SRL 
desemnat prin hotararea nr. 
5047 din data de 20.11.2020, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 22293/3/2019, notificã 
deschiderea falimentului prin 
procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împo-
triva Donutino Black SRL, cu 
sediul social  in București 
Sectorul 3, Aleea Jieneasca, Nr. 
3, încăperea 5, Bloc 46, Scara 1, 
Etaj 3, Ap. 10, CUI  37570620, 
nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/6950/2017. Persoanele 
fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impo-
triva Donutino Black SRL vor 
formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - Secţia 
a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 22293/3/2019, in 
urmatoare l e  cond i t i i :  a ) 
termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul supli-
m e n t a r  a l  c r e a n t e l o r : 
04.01.2021; b) termenul limita 
pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creante lor  03 .02 .2021;  c ) 
termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 05.03.2021.

l SC Oberhauser Invest SRL, 
cu sediul in municipiul Baia 
Mare, str. Dealul Florilor, nr. 
14B, judetul Maramures, titular 
al proiectului “Desfiintare 
fundatie existenta si construire 
imobil de locuinte colective 
mici, bransamente la ultilitati” 
propus a fi amplasat in munici-
piul Baia Mare, str. Granice-
rilor, f.n, jud. Maramures, 
anunta publicul interesaat 
asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de catre Agentia 
pentru Protectia Mediului 
Maramures, in cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra  mediu lu i ,  pentru 
proiectul mai sus mentionat. 
Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul 
Agentiei  pentru protectia 
Mediului Maramures, cu sediul 
in localitatea Baia Mare, str. 

Iza, nr. 1A, jud. Maramures, in 
zilele de luni- joi, intre orele 
8:00-16:30 si vineri intre orele 
8:00-14:00 precum si la urma-
toarea adresa de internet http://
apmmm.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen 
de 10 zile de la data publicarii 
anuntului pe pagina de internet 
a Agentiei pentru Protectia 
Mediului Maramures.

LICITATII
l SC Carmangeria Tudor - 
Lung SRL- în faliment, en 
faillite, in bankruptcy cu sediul 
i n  l o c .  B a i a  M a r e ,  s t r. 
Alexandru Odobescu, nr. 1, 
Bazar Albina-boxa nr. 3, jud. 
Maramureș, J24/1543/1991, 
CUI: 2198363, prin lichidatorul 
judiciar Reoinsolv IPURL, 
desemnat de Tribunalul Mara-
m u r e ș  î n  D o s a r  n r . 
1257/100/2016, vinde la licitație 
publică următoarele bunuri din 
averea debitoarei: Construcții  
și alte Obiecte inventar . -  
Pretul de pornire la licitație este 
90% din prețul de evaluare; - 
Participanții la licitație vor 
achita, in contul de lichidare al 
debitoarei, pana in ziua licita-
tiei, o garantie de 10% din 
pretul de pornire al licitației; - 
Dacă un eventual adjudecatar 
nu plătește în termen de 30 de 
zile diferența de preț, pierde 
avansul plătit, urmând a se 
organiza o nouă licitație. - Lista 
cu bunurile și prețul de vânzare 
poate fi consultată la sediul 
lichidatorului judiciar. Licitația 
v a  a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 
04.12.2020, ora 11:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Baia 
Mare, str. George Coșbuc, nr. 
25/A, et. 4, ap. 38, jud. MM.  
Informații suplimentare se pot 
obține la telefon nr. 0745503123.

l Myminicasa SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile pornind de la 
preţul mentionat pentru fiecare 
produs in parte: masa de buca-
tarie (416,68 lei), 5 scaune 
director Sigma (77,47 lei/buc), 3 
Scaune de bar cromat porto-
caliu (70,80 lei/buc), 2 Scaune 
de bar cromat rosu (70,80 lei/
buc), 10 Birouri albe (34,53 lei/
buc, birou (32,59 lei), masa 
conferinta (587,75 lei), sistem 
de supraveghere (3.459,04 lei), 
comoda 2 sertare (124,83 lei), 
Ultra HD Smart TV Vision 
Touch+suport (1.165,78 lei), 
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webcam Logitech (149,52 lei), 
telefon mobil Samsung Galaxy 
S8 Plus (1.062,07 lei), multi-
functionala Lexmark (212,42 
lei), laptop Lenovo Ideal Pad 
3 3 0 - 1 5 1 K B  c u  p r o c e s o r 
(1.124,55 lei), 3 scaune de bar 
cromat gri (70,80 lei/buc), 
comoda 3 sertare (95,38 lei), 
mobilier de birou - 3 noptiere si 
un blat (1.134,96 lei), monitor 
Samsung 23.5 (618,42 lei), 
monitor Samsung 23.5 (412,28 
lei). Preturile includ TVA. 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 07.12.2020, 
ora 10:00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 14.12.2020, 

2 1 . 1 2 . 2 0 2 0 ,  1 1 . 0 1 . 2 0 2 1 , 
18.01.2021 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student 
numele Stanciu Luana Cristina, 
eliberat de Facultatea de Ingi-
nerie Electrică, Universitatea 
Politehnica Bucureşti. Îl declar 
nul.

l  Subsemnatul ,  Pe l inar i 
Andrei Constantin, declar 
pierdut şi nul Cardul de identi-
tate pentru avocat definitiv 
eliberat de Baroul Bucureşti şi 
valabil până la 31 decembrie 
2022.

l Pierdut Proces-verbal de 
predare-primire-  recepție 
încheiat la data de 29.12.1976, 
între I.C.V.L.Bucureşti, în cali-
tate de predător şi Chiricuță 
Tatiana şi Adrian, în calitate de 

primitori, pentru imobilul, 
situat în Bucureşti, str.Dristor, 
nr.229, sector 4, bloc 11B1, etaj 
1, apartamentul 8, precum şi 
pentru cota parte de folosință 
asupra terenului pe care este 
amplasat imobilul.

l Pierdut cererea de compe-
tență lemn foc pentru anul 
2020, emisă de Asociația Pensi-
onarilor Silvici Dolj, a pensio-
narului Marin Constantin. Se 
declară nulă.

l Primăria Comunei Gorgota 
prin Primar,  cu sediul  în 
Comuna Gorgota, str.Princi-
pală, nr.70, județ Prahova, 
declară pierdute Cererea 
nr.2002/16.03.1991, respectiv 
contestația din luna august 
1991, depuse de câtre petentul 
Nistor Gheorghe, la sediul 
primăriei la adresa menționată 
mai sus.  

l Pierdut Certificat atestare 
profesională eliberat de agentia 
ARR Târgovişte pe numele 
Crăciun Adrian. Îl declar nul.

l  Pierdut Parafă, arhitect 
TNA 7373. Se declară nulă.

l Am pierdut legitimatii de 
serviciu emise de Institutul 
National  de  Cercetare  s i 
Dezvoltare pentru Optoelectro-
nica INOE 2000 pe numele: 
Monica Simileanu si Claudia 
Stancu. Le declaram nule.

l Pierdut stampila in data de 
03.08.2020 s-a pierdut stampila 
societatii SC Nicolaescu Best 
Service SRL, marcata cu Costi-
sa-Fratautii  Noi-Suceava, 
c.u.i.:RO40324839, 
J33/2029/2018, tip pocket, 
diametrul 30mm. O declar nula

l Pierdut Certificat Membru 
CMR nr.66663 din 31.01.2019 şi 

Aviz Anual pe numele Lovin 
Costică Nicuşor. Declar nule.

l Subscrisa societate Aksd 
Romania SRL, sediul social în 
Târgu Mureş, Str.Chirileu, 
nr.1B, jud.Mureş, înregistrat 
la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul 
Mureş sub nr.J26/117/2009, 
având Cod Unic de Înregis-
trare: RO13033778, reprezen-
tata legal de Szathmari Kinga, 
declarăm pierdut Certificatul 
Constatator emis de ONRC de 
pe lângă Tribunalul Mureş, în 
baza declarației de propria 
răspundere înregistrată sub 
nr. 67261/07.12.2018, pentru 
sediul secundar din Munici-
piul Oradea, Calea Borşului, 
Nr.36-S4, Zona Dosu, Județ 
Bihor,  data cert if icatului 
constatator: 11.12.2018. Certi-
ficatul Constatator amintit se 
declară nul.


