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OFERTE SERVICIU
l Chaudhry Amjad Khan din Iași,
jud.Iași, angajează 1 menajeră. Este
necesară cunoașterea limbii engleză
și pakistaneză. Data limită de depunere CV: 30.10.2020. Rel. la
tel.0742.336.782.
l Şcoala Gimnazială Nr. 81, Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant:
-0,5 post Secretar (pe perioadă
nedeterminată); probe: scrisă,
interviu; condiţii: studii superioare
economice, experienţă în secretariat
învăţământ şi vechime minim 10
ani în învăţământ. Data concursului: 17.11.2020. Depunerea dosarelor se face până pe 07.11.2020, în
intervalul orar 10:00-14:00 la secretariatul unităţii. Relaţii la telefon:
021.326.32.20.
l Şcoala Gimnazială Nr. 81, Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant:
-1 post îngrijitor pe perioadă nedeterminată; probe: practică, interviu;
condiţii: studii 8/10 clase, vechime
în muncă minim 10 ani. Data
concursului: 17.11.2020. Depunerea
dosarelor se face până pe
07.11.2020, în intervalul orar 10:0014:00 la secretariatul unităţii.
Relaţii la telefon: 021.326.32.20.
l Consiliul Judeţean Suceava
anunţă: Consiliul Judeţean
Suceava organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de
muncitor calificat I (tâmplar) la
Biroul administrativ al Serviciului
logistic din cadrul Direcției organizare. Concursul se organizează
la sediul Consiliului Judeţean
Suceava, în data de 20.11.2020,
orele 10:00, proba scrisă și în data
de 26.11.2020, orele 10:00, proba
practică. Interviul va avea loc
într-un termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii
probei practice. I. Condiţii generale: -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de
art. 3 din 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, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
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României nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
II. Condiţiile specifice: -studii
medii sau studii generale și școală
profesională; -vechimea în muncă
minimă necesară: 6 ani și 6 luni.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării
anunțului, la registratura Consiliului Judeţean Suceava din str.
Ştefan cel Mare nr. 36. Relaţii
suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc.
se pot obţine de la: avizierul instituţiei; secretarul comisiei, tel.
0230/210148, interior 106.
l Şcoala Gimnazială „Bogdan
Vodă”, cu sediul în Câmpulung
Moldovenesc, str.Calea Bucovinei,
nr.26, judeţul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
î n g r i j i t o r, c o n f o r m H . G .
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 20 noiembrie 2020, ora
10.00; -Proba practică în data de
20 noiembrie 2020, ora 11:00;
-Proba interviu în data de 20
noiembrie 2020, ora 13:30. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: liceale, cu
diplomă de bacalaureat; -vechime:
nu se solicită; -disponibilitate de
lucru conform programului şi ori
de câte ori este nevoie; -constituie
un avantaj cursul de igienă.
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 Şcolii Gimnaziale
„Bogdan Vodă” Câmpulung
Moldovenesc. Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii Gimnaziale
„Bogdan Vodă”, persoană de
contact: Bahneanu Corina, telefon
0230/314.051, e-mail: bogdanvoda3@yahoo.com.

CITAȚII
l Cei interesati sa faca opozitie la
dobandirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune de petentul Cotinghiu Gheorghe asupra imobilului
teren in suprafata de 7849mp.
situat in:Com.Moieciu, Sat Magura
nr.120, Jud.Brasov, inscris in
CF.116393-Zarnesti, nr.top.11873
sunt invitati la Judecatoria Zarnesti
in data de 09.12.2020, ora 11:00,
dos.nr.454/338/2020

l Marin Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Liești, jud.
Galați, este citată la Judecătoria
Liești, în data de 03.11.2020, în
calitate de pârâtă, pentru divorț, în
proces cu Marin Alexandru.
l Se citează Simon Christine,
Polosan Hera Ruxandra în dosar
837/217/2012* al Judecătoriei
Darabani la data de 17 noiembrie
2020.
l Se citează Marcu Rodica,
Ghenciu Neculai şi Pomparău
Margareta în dosar 889/40/2020 la
Tribunalul Botoşani, la data de
26.11.2020

DIVERSE
l Cristas Comixt SRL, cu sediul în
M. Kogălniceanu, Jud.Constanța,
solicită de la Agenția de Protecția
Mediului obținerea Autorizației de
mediu pentru Stație vânzări
produse petroliere cu amănuntul.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventuale contestații sau sugestii la sediu APM
Constanța, Str.Unirii, Nr.23,
telefon: 546.696.
l Anunţ Public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu: „Unitatea Militară 02542
Focşani anunţa publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul 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. Informaţiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM
Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2,
in zilele de luni-joi, intre orele 8:00
- 16:30 si in ziua de vineri intre orele
8:00-14:00 si la sediul UM 02542
din Focşani, bulevardul Bucureşti
nr. 1-3, jud. Vrancea , in zilele de
luni-vineri intre orele 8,00-16,00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul A.P.M. Vrancea.

pentru emiterea autorizației de
mediu pentru activitatea cod
CAEN 5610-Restaurante. Desfășurată în b-dul Basarabia, nr. 37-39,
sector 2. Informații se pot solicită 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 dată publicării prezentului
anunț.

l Unitatea administrativ -teritorială Negrilești, din județul Vrancea
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 30, începând
cu data de 03.11.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Negrilești, conform art. 14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Această informare este efectuată
de Popa Simona, cu domiciliul în
Arad, strada Sever Bocu, nr.20A,
județul Arad, ce intenţionează să
solicite de la A.N.Apele Române
-Administraţia Bazinală de Apă
Crişuri, aviz de gospodărire a
apelor pentru investiția: Plan Urbanistic de Detaliu -Amplasare clădire
spații de cazare pentru muncitorii
agricoli, în județul Arad, localitatea
Șimand, nr. C.F.300111, nr.cadastral 300111. Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta ape
uzate ce vor fi epurate în stație de
epurare. Această solicitare de aviz
este conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările
şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări, se pot
adresa solicitantului, după data de
04.11.2020.

l SC Eric Restaurante SRL cu
sediul în str. Monumentului nr. 16
K, oraș Bragadiru, jud. Ilfov înregistrată la ONRC-ORCTB cu CUI
nr. 35291956 informează pe cei
interesanți că s-a depus solicitarea
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ADUNĂRI GENERALE
l În baza prevederilor pct.13.1 din
Actul constitutiv și a dispozițiilor
Legii 31/1990, Președintele Consiliul de Administrație al Eurotire
Plant S.A. cu sediul în str.Porțile de
Fier nr.1, camera 6, Drobeta Turnu
Severin, jud.Mehedinți, înregistrată
în Registrul Comerțului cu nr.
J25/67/2011, CUI 1605655
convoacă A)Pentru data de
03.12.2020, ora 11:00 Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor în str.Porțile de Fier nr.1,
camera 6, Drobeta Turnu Severin,
Jud.Mehedinți. În cazul în care nu
sunt întrunite condițiile pentru
cvorum în prima convocare,
adunarea se convoacă pentru ziua
următoare, respectiv 04.12.2020 la
aceeași oră și în același loc. Ordinea
de zi pentru Adunarea Generala
Extraordinară a Acționarilor este
următoarea: 1.Modificarea Actului
Constitutiv al Societății după cum
urmează: a)Art.16., pct.16.1. alin.
(1) va avea următorul conținut:
“16.1. (1)Societatea este administrată de către un administrator ales
de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi ales pe noi
perioade de 4 ani, care poate avea
calitatea de acționar.” b)Art.16.,
pct.16.9. alin.(1) va avea următorul
conținut: „Art.16. (1)Administratorul reprezintă Societatea în
raport cu terții și în justiție.” 2.
Excluderea din Actul Constitutiv a
următoarelor prevederi: Art.16,
pct.16.2, alin.(1), alin.(2), alin.(3) și
alin.(4), pct.16.6, pct.16.7, pct.16.8;
pct.16.9. alin.(2), pct.16.11, Art.17,
pct.17.1, lit.o), pct.17.3 și renumerotarea în urma excluderii a articolelor Actului Constitutiv. 3.În tot
cuprinsul Actului Constitutiv
sintagmele “Consiliu de Administrație” și „Președinte al Consiliului
de Administrație” vor fi înlocuite în
mod corespunzător cu cea de
„Administrator”. 4.Actualizarea
Actului Constitutiv al societății în
conformitate cu hotărârile adoptate conform punctelor 1-3 de mai
sus. 5.Împuternicirea unei persoane
cu capacitate și puteri depline să
reprezinte Societatea și (i)să ducă
la îndeplinire toate formalitățile
legale necesare pentru înregistrarea, publicarea și implementarea
hotărârii adoptate, (ii)să semneze
oricare și toate documentele necesare pentru punerea în acord cu
cerințele legale, inclusiv Actul
constitutiv actualizat, (iii)precum și

pentru îndeplinirea oricăror formalități în fața notarilor publici din
România, Oficiului Registrului
Comerțului, precum și a oricărei
autorități, instituții publice, bănci
sau persoane juridice sau fizice,
pentru îndeplinirea și înregistrarea
hotărârilor adoptate de către acționarii Societății. B)Pentru data de
03.12.2020, ora 11:30 Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor
în Str.Porțile de Fier nr.1, camera 6,
Drobeta Turnu Severin, Jud.Mehedinți. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile pentru cvorum în
prima convocare, adunarea se
convoacă pentru ziua următoare,
respectiv 04.12.2020 la aceeași oră
și în același loc. Ordinea de zi
pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor este următoarea: 1.Alegerea Adminis-

tratorului pe un mandat de 4 ani.
2.Actualizarea Actului Constitutiv
al societății în conformitate cu
hotărârea adoptată conform punctului 1 de mai sus. 3.Împuternicirea
unei persoane cu capacitate și
puteri depline să reprezinte Societatea și (i)să ducă la îndeplinire
toate formalitățile legale necesare
pentru înregistrarea, publicarea și
implementarea hotărârii adoptate,
(ii)să semneze oricare și toate documentele necesare pentru punerea în
acord cu cerințele legale, inclusiv
Actul constitutiv actualizat, (iii)
precum și pentru îndeplinirea
oricăror formalități în fața notarilor publici din România, Oficiului
Registrului Comerțului, precum și
a oricărei autorități, instituții
publice, bănci sau persoane juridice
sau fizice, pentru îndeplinirea și

înregistrarea hotărârilor adoptate
de către acționarii Societății. Lista
cuprinzând informații cu privire la
numele, localitatea de domiciliu și
calificarea profesională a ale
persoanelor propuse pentru funcția
de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la adresa din Str.
Porțile de Fier nr.1, camera 6,
Drobeta Turnu Severin, jud.Mehedinți, acționarii având dreptul sa o
consulte și să o completeze. Data de
referință stabilită de Consiliul de
administrație pentru determinarea
acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generala Extraordinară și Adunarea
Generală Ordinară, convocate este
01.12.2020. Acționarii reprezentând, individual sau împreună cel
puțin 5% din capitalul social al
Societății au dreptul, în condițiile

legii, să introducă noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare si Extraordinare. Cererile
de completare a ordinii de zi se
înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Accesul și/sau
votul acționarilor și/sau a reprezentanților acestora îndreptățiți să
participe la Adunările Generale
este permis prin simpla probă a
identității acestora, făcută în cazul
persoanelor fizice cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de
identitate pentru cetățenii români
și pașaport/permis de ședere pentru
cetățenii străini) sau în cazul
persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate cu
procură specială data persoanei
fizice care le reprezintă depusă cu
minim 48 de ore înainte de
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adunare. De la sediul societății se
pot obține modelele de procură,
informațiile și materialele referitoare la chestiunile incluse în
ordinea de zi.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 S.R.L., intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru Proiectare, furnizare, execuție și montaj tobogane
interioare la clădirea C1 din cadrul
proiectului „Modernizare și Reabilitare Parc Pantelimon”. „Documentația de atribuire” se poate
solicita la adresa de email: achizitii@as3-strazi.ro sau la adresa din
Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M (Parc
Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor
este 06.11.2020, ora 12:00.
l B.E.J.Aldea Diana Elena vinde
în 12.11.2020, ora 10:00, prin lici-
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tație publică la sediul din Bacău,
Str.Energiei, 8/B/3, bunuri mobile:
structură lemn etaj, mobilier, dotări
bar restaurant, obiecte de inventar
proprietate a debitorului SC Moto
Style SRL din Bacău, Str.
Nordului, Nr. 38, care datorează
creditorului Teatrul Municipal
Bacovia din Bacău, Str. Iernii, nr. 7,
jud. Bacău, suma de 135.971,18Lei
reprezentând chirie, penalități,
onorariu și cheltuieli de executare
silită conform titlului executoriu
SC 2271/15.03.2018. Bunurile sunt
evaluate separat și se pot vinde
individual. Prețul de pornire este
87.630Lei +TVA 19%, cauțiunea de
participare 10%.
l SC Corydob Impex SRL, societate aflata in faliment, prin lichidator judiciar anunta vanzarea la
licitatie a urmatoarelor bunuri
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, si anume: autoutilitara
Peugeot Boxer, an fabricatie 2000,

la pretul de 2.625 lei fara TVA,
mobilier birou la pretul de 215 lei
fara TVA, rezervor bazin la pretul
de 11.050 lei fara TVA, distribuitor
pompa la pretul de 3.000 lei fara
TVA. Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare si aprobat de
Adunarea Creditorilor din
09.01.2017. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 02.11.2020,
09.11.2020, 16.11.2020, 26.11.2020,
02.12.2020, 09.12.2020, 16.12.2020,
05.01.2021, 12.01.2021,19.01.2021
orele 13:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Pentru participarea la licitatie
pentru fiecare bun se va achita o
taxa cuprinsa intre 50 lei si 500 lei
la care se adauga TVA. Relatii
suplimentare la telefon
0344104525.
l Avicola București S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub
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nr. J40/12/1991, având cod unic
de înregistrare 1551768, cu sediul
în București, Sectorul 4, Splaiul
Unirii nr. 16, et. 3, cam. 310,
(“Vânzătorul” sau “Avicola”),
organizează în data de 03.11.2020
ora 12:00, licitație competitiva cu
strigare de tip olandez (“Licitația”) pentru vânzarea, în bloc, a
activelor ce include echipamente,
clădiri și terenuri situate în orașul
Mihăilești, jud. Giurgiu, strada
Stejarului nr. 10 (“Activul”).
Activul este grevat de un drept de
folosință ( contract de închiriere)
încheiat pe perioada fixa în
favoarea unui terț până la data de
01.08.2021 și este folosit în scopul
unor activități de creștere a pasărilor. Vânzarea se realizează integral, pentru Întreg Activul, nu se
accepta oferte parțiale/fracțiuni.
La ședință de licitație se pot
prezenta persoane fizice și/sau
juridice care fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regu-
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lamentul de organizare și
desfășurare a Licitației (“Regulamemtul Licitației”). Se pune la
dispoziția participanților un caiet
de sarcini ce conține prezentarea
Activului și Regulamentul Licitației (“Caietul de Sarcini”).
Acestea sunt disponibile pe site-ul
Avicola la adresa www.avicolabucuresti.ro. Prețul de pornire al
licitației este de 3.058.265,00
Euro. Se aplica TVA în funcție de
dispozițiile legale. Garanția de
participare la licitație este de
250.000 (douasutecincizecidemii)
EUR și vă fi constituita în echivalent lei, la cursul BNR din ziua
depunerii.

PIERDERI
l Vancea Viorel Întreprindere
Indviduală, F5/1703/2012, CUI
30471557, declară piedut și nul
Certificatul constatator
nr.11074/02.03.2018.

