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OFERTE SERVICIU
Haqali &Forcejobs SRL angajează 11 zugravi 

/1 asistent manager. Tel.0721.228.134.

Theodora Transport RO SRL din Iași anga-
jează conducători auto pentru curse regulate în 
Ucraina, Rusia și Tucia. Doritorii trebuie să aibă 
c u n o ș t i n ț e  d e  l i m b a  r u s ă .  R e l a ț i i  l a 
tel.0749.828.410. Interviul va avea loc în data de 2 
decembrie la sediul firmei.

Orex -Elsa SRL, cu sediul în Băilești, Dolj, CUI 
44262488, angajează brutari. Cerințe: cursuri de 
calificare. Relații la tel.0737.670.077.

Facdo Impex S.R.L. ,anunta vacantarea urma-
toarelor posturi: 24 posturi de muncitori necalifi-
cati in constructii,9 posturi de instalatori,5 posturi 
de electricieni,1 post de operator macara,2 posturi 
de zugravi,3 posturi de faiantari,1 post de excava-
torist,2 posturi de dulgheri,1 post de mecanic 
auto,1 post de fierar betonist,1 post de sofer profe-
sionist,1 post de fermier horticultura si 3 posturi 
de lucratori fast-food. CV-urile se pot depune la 
adresa de mail: chr.esat@gmail.com, pana la data 
de 06.12.2021.

RINGIER România caută lucrător gestionar 
pentru depozitul situat în zona Crângași. Candi-
datul ideal este o persoană dinamică, capabilă să 
lucreze în echipă și în condiții de stres, atentă, 
corectă, cu atenție distributivă și care să aibă 
următoarele atribuții: Pregătirea f luxurilor de 
trimitere colete shop: colecții.libertatea.ro, pregă-
tirea retururilor clienților și actualizarea softu-
rilor de gestiune (stoc, cantitate, prețuri) 
Răspunde de gestiunea fizică și scriptică a 
stocului de marfă din magazie, a obiectelor și 
mijloacelor fixe, precum și mișcarea acestora în 
cadrul societății. Așteptăm cv-uri pe adresa de 
email hr@ringier.ro, informații la telefon 
0729.729.329.

SC Laz&Stef SRL, având CUI: 17225229, cu 
sediul în Sat ViȘeu de Jos, Comuna Vișeu de Jos, 
nr.706, județ Maramureș, angajează: manipulant 
mărfuri cu COD COR 933303- 1 post. Cerințe: 
studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniul comertului. Selecția are loc în 
data de 02.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.

SC Sun Ca¥e SRL, având CUI: 31464612, cu 
sediul în Sat Ștefăneștii de Jos, Comuna Ștefă-
neștii de Jos, Strada Soarelui, Nr.7, Bloc C5, Ap.3, 
cam.nr.1, Județ Ilfov, angajează: Șofer de autotu-
risme și camionete cu cod COR 832201- 5 posturi, 
Manipulant mărfuri cu cod COR 931301- 10 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul transportuliu. 
Selecția are loc în data de 02.12.2021, ora 10.00, la 
sediul societății.

SC VITALL SRL, având CUI:21412934, cu 
sediul în Comuna Coșoveni, Tarlaua 65, Parcela 
650, (fosta fermă nr. 15 Avicola), Judeţul Dolj, 
angajează: Operator abatorizare păsări, cod COR 
751105- 15 posturi; Crescători păsări, cod COR 

612201- 10 posturi; Muncitori necalificați în agri-
cultură, cod COR 921302- 10 posturi; Operator 
preluare carcase, cod COR 751109- 26 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul aviculturii. Selecția are loc 
în data de 02.12.2021, ora 09.00, la sediul socie-
tății.

Școala Gimnazială „Leonida Marineanu”, cu 
sediul în localitatea Tia Mare, strada Mihai 
Viteazul, nr.92, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante de: -un 
post muncitor calificat (cu atribuţii de fochist) 
centrale termice, conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă, 16 
decembrie 2021, ora 10.00; -proba practică, 17 
decembrie 2021, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -școală profesională sau 
curs de fochist; -vechime minim 3 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în M.O., Partea a IlI-a, sediul Școlii 
„Leonida Marineanu” Tia Mare. Relaţii supli-
mentare la sediul Școlii „Leonida Marineanu” Tia 
Mare, din loc.Tia Mare, jud.Olt, persoană de 
contact: Coderie Ramona, secretarul unității de 
învățământ (nr. tel. 0771.501.385).

CITAŢII
Prin prezenta am procedat la afisarea citatiei 

de la Judecatoria Ploiesti, la ora 10:00, in data de 
26.11.2021, privind dosarul nr. 4161/281/2021, 
prin care este chemat in Instanta domnul Apostu 
Marius, Camera Sala 2, in data de 08 Decembrie 
2021, ora 10.00, Judecatoria Ploiesti, Jud. 
Prahova.

Pârâta Moldovan Ancuța-Dorina este citată în 
15.12.2021, ora 11.00, la Judecătoria Bistrița, în 
dosar 3136/190/2021.

Judecătoria Zalău. Zalău, Str.Tudor Vladimi-
rescu, nr.10, județul Sălaj. Dosar nr.2833/84/2014. 
Citaţie. Erdaly General SRL, cu sediul social în 
Constanța, Aleea Egretei nr.2, Spațiul 9A, județul 
Constanța, înregistrată la registrul Comerțului 
sub nr.J13/3280/2008, având CUI: RO24456110, 
este chemată în această instanță, camera 22, în 
ziua de 15.02.2022, ora 09.30, în calitate de pârât 
în dosarul 2143/337/2021 al Judecătoriei Zalău, 
având ca obiect acțiune în constatare, în proces cu 
Morar Iulian, în calitate de reclamant.

Pentru aceste motive, în numele legii, decide: 
Respinge apelul pârâtului Țaruhidis Mihai, cu 
domiciliul procesual ales în orașul Babadag, str.
Heracleea, nr.22, județul Tulcea, împotriva 
sentinței civile nr. 733/20-12-2019, pronunțată de 
Judecătoria Babadag în dosarul nr.377/179/2018, 
având ca obiect acțiune în răspundere delictuala, 
ca nefondat. Admite apelul reclamantului Bordei 
Ion, cu domiciliul procesual ales la Cabinet Indi-
vidual de Avocatură Gheorghe Mariana în muni-
cipiul Tulcea, str.Portului, nr. 34, bloc 1A, scara A, 
apartament 44, județul Tulcea, împotriva sentinței 
civile nr.733/20-12-2019, pronunțată de Judecă-

toria Babadag în dosarul nr.377/179/2018, având 
ca obiect acțiune în răspundere delictuală. 
Schimbă în parte sent. civ.nr.733/20.12.2019 a 
Judecătoriei Babadag în sensul că obligă pârâtul 
la plata către reclamant a sumei de 15.000Lei, cu 
titlu de daune morale. Obligă pârâtul să șteargă 
de pe contul personal Facebook toate postările 
ce-l vizează pe reclamant și să publice într-un ziar 
de largă răspândire dispozitivul hotărârii judecă-
torești. Păstrează celelalte dispoziţii ale hotărârii 
atacate. Cu recurs în 30 zile de la comunicare. 
Cererea în vederea exercitării căii de atac se va 
depune la Tribunalul Tulcea. Pronunţată la 5 
februarie 2021, prin punerea minutei la dispoziţia 
părţilor, prin intermediul grefei instanţei. Preșe-
dinte, Judecător, Grefier, Andrei Carmen Daniela 
Gheorghe, Simona Vasile, Gabriela Vasilica Jud. 
fond VAA Red. apel jud. GS/06.09.2021. 
Tehnored. gref. VGV/SOA/07.09.2021.

Numiții, Hărpăilă Silvia, Enachi Aristica și 
Coviț Nelu - Iulian, toți cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat. Cotu Miculinți, com. Coțușca, 

jud. Botoșani, Mutică Marcel și Mutică Costel - 
Gheorghe, ambii cu ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Hunedoara, jud. Hunedoara, Mutică Gigel, 
Mutică Doru și Mutică Vasilica, toți cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. Motru, jud. Gorj, 
Murariu Stelian, Scrobanița Niculina, ambii cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun. Botoșani, jud. 
Botoșani, Lazăr Liviu, Lazăr Cătălin - Ioan, 
Lazăr Lavinia și Lazăr Mirela, toți cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. Dorohoi, jud. Boto-
șani, Coviț Carmen, Coviț Faviana, Coviț 
Marian, Dăscăleanu Ana, toți cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în mun. București, Ciobanu Ion, 
Ciobanu Gheorghe, Ciobanu Vasile, Ciobanu 
Tanța și Ciobanu Silviu, toți cu ultimul domiciliu 
în mun. Galați, jud. Galați, sunt citați la Judecă-
toria Darabani, jud. Botoșani în data de 
15.12.2021 ora 12:00, cu mențiunea personal la 
interogatoriu, în calitate de pârâți în dosarul nr. 
465/217/2020 ce are ca obiect ieșire din indivi-
ziune și partaj succesoral, în care reclamantă este 
numita Colarez Elena.

Aron Aurel și Aron Ana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Vânători, nr.151, com.
Vânători, jud. Mureș, și Burg Rachel, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Vânători, str.Târgului, 
nr.112, com.Vânători, jud. Mureș, sunt citați cu 
mențiunea „personal la interogatoriu” în calitate 
de pârâți în dosarul nr. 1560/308/2019, având ca 
obiect „prestație tabulară”, pentru termenul din 
19.01.2022, ora 12.00, la Judecătoria Sighișoara.

Numitul Noli Ștefano, născut la data de 
05.11.1976, în Genova, Italia, cu Arquata, Scrivia, 
Via Roma, nr. 17/1, Italia, cu cetățenie italiană, 
identificat prin pașaport cu numărul A222662, în 
calitate de asociat și administrator al SC GA-ST 
Eurosped SRL, cu sediul în Romania, Iași, B-dul.
Primăverii, nr.25, bloc T3, sc.A, et.10, ap.4, 
J22/2939/2007, CUI:22595201, este citat în cali-
tate de pârât-intimat, la Curtea De Apel Iași, pe 
data de luni, 17.01.2022, ora 09.00, Complet civil-

apel 3, în dosar nr.662/99/2020, având ca obiect 
excludere asociat, în contradictoriu cu reclaman-
tul-apelant, Miron Xenofonte Gabriel.

S-a deschis procedura de declarare a morții 
n u m i t u l u i  L e p ă d a t u  D u m i t r u ,  C N P 
1690110133670, cu ultim domiciliu în Comuna 
Albești, Jud.Constanța, văzut ultima dată în 1996. 
Orice persoană care cunoaște date despre Lepă-
datu Dumitru este rugată să anunțe Judecătoria 
Mangalia, dos. Civ. 5459/254/2021, complet 7.

Numita Stana Sorina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat Răpsig, com.Răpsig, nr.273, jud.
Arad, este citată la Judecătoria Ineu în data de 
14.12.2021, ora 12.30, Camera 1, completul 
m3-2021, în calitate de pârât în dosarul 
nr.1840/246/2021, în procesul de divorț cu recla-
mantul Stana Petru.

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia 

Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a 

Finanþelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal Topliþa. Nr. dosar 

executare: 1750622193791. Nr. 20189/25.11.2021. Anunþ privind vânzarea 

bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2021, Luna Noiembrie, 

Ziua 25. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem 

cunoscut cã, în ziua de 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 12.00, în localitatea 

Topliþa, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 59, jud. Harghita se vor vinde la prima licitaþie, 

urmãtoarele bunuri imobile, aparþinând debitorului TIMARIU PETRU DOREL, CNP 

1750622193791, din Tulgheº: - Teren intravilan în suprafaþã de 1151 mp , cota 

1/1, conform CF 53414, nr. topo. 2881/3/2/9, 2881/2/2/9, în loc. Tulgheº Pintic 

nr. 7 - preþ de pornire a licitaþiei total 22.000 lei  (exclusiv TVA *), grevate de 

urmãtoarele drepturi reale ºi privilegii, dupã caz: Creditori: Serviciul Fiscal 

Municipal Topliþa. Sarcini: Intabulare drept de ipotecã legalã - rang I. *) În 

conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, operaþiunea este taxabilã (cota 

de TVA)/ scutitã/ neimpozabilã. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de 

data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi 

sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel 

termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii 

depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: a) 

oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii 

garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire 

a licitaþiei. Plata taxei se va efectua: prin virament în contul nr. RO33TREZ 

3515067XXX004722 - Trezoreria Miercurea Ciuc, cont deschis în favoarea AJFP 

Harghita, CUI 32207048; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe 

ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e) pentru persoanele 

juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; f) pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 

fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h) declaraþia pe proprie 

rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã 

cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului 

naþional sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informaþii de interes 

pentru cumpãrãtor, dupã caz: ... Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa 

la sediul nostru sau la numãrul de telefon 0266.341016. Data afiºãrii: 

25.11.2021.

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia 

Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a 

Finanþelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal Topliþa. Nr. dosar 

executare: 01SOCM107. Nr. 20175/25.11.2021. Anunþ privind vânzarea 

bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2021, Luna Noiembrie, 

Ziua 25. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem 

cunoscut cã, în ziua de 16, luna Decembrie, anul 2021, ora 10.00, în localitatea 

Topliþa, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 59, jud. Harghita se vor vinde la prima licitaþie, 

urmãtoarele bunuri imobile aparþinând debitorului SC MATF INDUSTRIAL GROUP 

SRL, CUI 14663267, Topliþa: -Imobil - Construcþie industrialã ºi edilitarã 

compusã din: - Construcþie în suprafaþã totalã de 443 mp compusã din: atelier 

lãcãtuºerie 253 mp, atelier tâmplãrie 88 mp, ºopron metalic 102 mp. Preþ de 

evaluare ºi de pornire a licitaþiei: 333.676 lei. Deþinutã în baza CF 52475-C1 nr. 

cadastral 1064/S, situatã în Topliþa, jud. Harghita. Terenul se aflã în proprietatea 

Statului Român, preþ de evaluare ºi de pornire a licitaþiei total 333.676 lei 

(exclusiv TVA *), grevate de urmãtoarele drepturi reale ºi privilegii, dupã caz: 

Creditori: Serviciul Fiscal Municipal Topliþa. Sarcini: Intabulare drept de ipotecã 

legalã - rang I. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 

operaþiunea este taxabilã (cota de TVA)/ scutitã/ neimpozabilã. Invitãm pe cei 

care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în 

cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul 

fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru 

participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, 

urmãtoarele documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de 

participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, 

reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua: prin 

virament în contul nr. RO33TREZ3515067XXX004722 - Trezoreria Miercurea 

Ciuc, cont deschis în favoarea AJFP Harghita, CUI 32207048; c) împuternicirea 

persoanei care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, 

copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerþului; e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus 

în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ 

paºaport; h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã 

faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine 

obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, 

obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea, respectiv: 

nu este cazul. Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: ... Pentru 

informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de 

telefon 0266.341016. Data afiºãrii: 25.11.2021.
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Pârâții Bărcan Alexandru Eliean și Bărcan 
lonela Cristina sunt chemați în judecată, la Jude-
cătoria Craiova, la data de 13.12.2021, ora 11.00, 
în proces cu Asociația de Proprietari Numărul 7 
Rovine, dosar numărul 18106/215/2020, complet 
Civil 11.

DIVERSE
SC DHC CO SRL, din municipiul Craiova, 

Calea Unirii nr.169, județul Dolj, România, cod 
poștal 200330, vă invită să participați la proce-
dura concurențială pentru atribuirea contractului 
de lucrări în cadrul proiectului „construire centru 
de vinificaţie Domeniile Dascalu”, proiect cofi-
nanțat prin Programul Național de Sprijin în 
sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul contrac-
tului de lucrări: Realizarea lucrărilor de 
construcții pentru obiectivul de investiții 
„construire centru de vinificatie Domeniile 
Dascalu”. Durata contractului: 12 luni; Valoarea 
estimată a contractului: 6.119.690,57Lei fără 
TVA; Criteriul atribuirii: prețul cel mai scăzut; 
Data și ora-limită de depunere a ofertelor: Data: 
02.12.2021, ora 16.00; Data și ora ședinței de 
deschidere: Data: 02.12.2021, ora 17.00. Adresa și 
modul de obținere a documentației de atribuire: 
Documentația de atribuire se poate obține prin-
tr-o solicitare scrisă la următoarea adresă de 
e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.ro; Ofertele 
se vor depune la următoarea adresă: Municipiul 
Craiova, strada Râului, nr.429, județul Dolj, 
România. Modul de prezentare al ofertelor: Ofer-
tantul trebuie să prezinte un (1) exemplar al 
ofertei în original, în plic sigilat, pe care să fie 
trecute adresa achizitorului. Pentru informații 
suplimentare legate de contract vă invităm să ne 
contactați la telefonul: 0725.005.500 și/sau la 
adresa de e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.
ro, persoană de contact este Florin Opriș.

S.C. Power Fire Protection S. R. L., Loc. Cata-
marasti Deal, jud.Botosani, dorește să achizițio-
neze următoarele echipamente componente 
pentru o linie completă de încărcare /verificare 
stingătoare: Echipament încărcat stingătoare cu 
pulbere tip P-1 buc; Echipament încărcat stingă-
toare cu pulbere tip SM - 1 buc; Echipament 
încărcat stingătoare cu CO2- 1 buc; Echipament 
pentru verificare la presiune-1 buc; Echipamente 
comune:- Compresor; - Balanță minim 200 kg; 
-Manometru de control 0-10 bar; - Balanță minim 
20 kg; - Cilindru gradat ; - Trusă chei inelare; - 
Pulbere ABC probe tehnologice. Transmiterea 
ofertelor poate fi făcută pe adresa de e-mail: 
powerfireprotection0@gmail.com.

Anunţ public privind decizia etapei de înca-
drare OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petrobrazi. 
OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petrobrazi, titular 
al proiectului „desfiinţare structura susţinere 
utilaje aferentă construcţiei C6 – instalaţie RC 
din caroul 55 și lucrări conexe în incinta Rafină-
riei Petrobrazi”, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către autori-
tatea competentă pentru protecţia mediului 
Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„desfiinţare structura susţinere utilaje aferentă 
construcţiei C6 – instalaţiE RC din caroul 55 și 
lucrări conexe în incinta Rafinăriei Petrobrazi”, 
propus a fi amplasat în sat Brazii de Sus, str. 
Trandafirilor nr. 65, comuna Brazi, judeţul 
Prahova, Cod postal 107084. 1. Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Prahova, din str. Gh.Gr.
Cantacuzino, nr.306, Ploiești, jud. Prahova, cod 
100466, în zilele de luni - vineri, între orele 0900 - 

1300, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului. 2. Publicul 
interesat poate depune propuneri în ceea ce 
privește conţinutul raportului privind impactul 
asupra mediului la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Prahova, din str. Gh. 
Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, jud. Prahova, 
cod 100466, în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
“Sistem de monitorizare și informare asupra 
traficului și a condițiilor de circulație pentru 
Autostrada A1 București –Pitești, Autostrada A2 
București –Cernavodă, Autostrada A3 București 
–Ploiești, DN1 București –Ploiești”. Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A. anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Sistem de monitorizare și 
informare asupra traficului și a condițiilor de 
circulație pentru Autostrada A1 București –
Pitești, Autostrada A2 București –Cernavodă, 
Autostrada A3 București –Ploiești, DN1 Bucu-
rești –Ploiești”, titular Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 
Având în vedere HG nr. 394/2020 privind decla-
rarea stării de alertă și măsurile care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, precum și 
actele normative ulterioare privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României și măsurile 
care se aplică pe durata acesteia pentru preve-
nirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, până la ieșirea din starea de alertă, 
informațiile privind Memoriul de prezentare 
pentru proiectul mai sus menționat pot fi consul-
tate doar online pe pagina de internet www.anpm.
ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/
Documentații procedura EIA și EA. Comenta-
riile/ Observațiile/ Propunerile publicului interesat 
se primesc zilnic prin poștă, la Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului, din Splaiul Indepen-
denței, nr.294, sector 6, București, cod 060031, 
prin fax la nr. 021.207.11.03 și online la urmă-
toarea adresă de e-mail: o«ce@anpm.ro.

Degeratu Aura Cătălina și Poenaru Dorin 
Mihail, în calitate de titulari ai Planului “Amena-
jamentul Silvic al Unității de Protecție și 
Producție U.P. IX Rușețu proprietate - privată 

aparținând persoanelor fizice Degeratu Aura 
Cătălina și Poenaru Dorin Mihail”, anunță 
publicul interesat că dezbaterea publică pentru 
proiectul de plan și raportul de mediu se va 
realiza în format electronic, având în vedere 
măsurile care se aplică pe durata stării de alertă 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pande-
miei de COVID-19. Documentația supusă dezba-
terii (proiectul de plan și raportul de mediu) este 
afișată pe site-ul APM Dâmbovița http://www.
anpm.ro/ro/web/apm-dâmbovița/avizul-de-mediu. 
Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se 
primesc în scris la adresa de e-mail o«ce@apmdb.
anpm.ro sau la sediul APM Dâmbovița din mun. 
Târgoviște, Calea Ialomiței nr. 1, jud. Dâmbovița, 
până la data de 14.01.2022.

OCPI Brăila. Anunţ prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Brăila, anunţă publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru teritoriul Unitaţii Adminis-
trativ Teritoriale Salcia Tudor din judeţul Brăila, 
începând cu data de 06.12.2021, pe o perioadă de 
60 de zile, la Căminul Cultural din localitatea 
Salcia Tudor, conform art. 14, alin. (1) și (2) din 
Legea Cadastrului și a Publicităţii Imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. CNAIR, prin 
DRDP București reprezentată prin Cătălin 
Somode prin împuternicit SC Geosstud SRL, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Punere în siguranță drum național DN 
7 C sectoarele adiacente pozițiilor km 57+460- 
57+550 stânga; km 60+350- km 60+700 stânga și 
km 61+100- 61+170 stânga, pentru diminuarea 
riscului de blocare a acestuia ca urmare a căderii 
stâncilor  de pe versanții adiacenți”,  în comuna 
Arefu, sat Arefu, jud.Argeș. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM 
Argeș, municipiul Pitești, str.Egalității, nr.50A, 
jud.Argeș, în zilele de luni-vineri, orele 08.00-
13.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Argeș, municipiul Pitești, str. Egali-
tății, nr. 50A, jud.Argeș.

Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244/519.800, numită 
l ichidator judiciar conform sentinta nr. 
549/25.11.2021, Tribunal Prahova, dosar nr. 

6818/105/2016, anunţă deschiderea procedurii 
generale a falimentului debitorului TVMP SRL 
Ploiești, str. Democrației, nr. 28A, Construcția C1, 
mansardă, ap. 14, jud. Prahova, CIF 15219700, 
J29/273/20036. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţelor este 
10.01.2022. Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului suplimentar al  creanţelor este 
10.02.2022. Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor este 14.02.2022.

SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de administrator judiciar al Sepatu SRL desemnat 
prin Încheierea de ședinţă din data de 22.11.2021, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 31784/3/2021, notificã 
deschiderea procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Sepatu SRL, cu 
sediul social in București, Sectorul 6, Calea 
Giulești, Nr. 40, CUI  31873692, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/7750/2013. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Sepatu SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 31784/3/2021, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 06.01.2022; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de creante 
26.01.2022; c) termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 21.02.2022; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 
31.01.2022, ora 14.00;  e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 07.12.2021, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

CII Brătescu Maria, desemnat lichidator judi-
ciar prin Încheierea din 17.11.2021 pronunțată de 
Judecătorul Sindic în dosarul nr.7191/63/2021, 
aflat pe rolul Tribunalului Dolj, vă informează că 
în temeiul Legii 85/2014 s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de insolvență împotriva 
Hamerol SRL, cu sediul în Craiova, B-ul.Decebal, 
nr.34, bl.F5, sc.1, et.1, ap.5, județul Dolj, J16/
l217/2003, CUI: 15678100. Termenul limită 
pentru depunerea creanțelor: 21.12.2021. 
Termentul limită pentru verificarea creanțelor, 
întocmirea, înregistrarea la Tribunal și publicare 
în BPI a tabelului preliminar al creanțelor: 
10.01.2022. Termenul pentru soluționarea eventu-
alelor contestații și pentru definitivarea tabelului 
de creanțe: 07.02.2022.

SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de administrator judiciar al FDC Natura Group 
SRL desemnat prin Încheierea de ședinţă din data 
de 22.11.2021, pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti ,  Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
33210/3/2021, notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva FDC Natura Group SRL, cu sediul social in 
București Sectorul 1, Strada Dr. Iacob Felix, Nr. 
87, Felix Office Building, Biroul 2, Sectiunea 
3.2.17, Etaj 3, CUI  36468593, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/11403/2016. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva FDC Natura Group SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului București - secţia a 
VII-a Civi la,  cu referire la  dosarul  nr. 
33210/3/2021, in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 06.01.2022; b) 
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preliminar de 
creante 26.01.2022; c) termenul pentru intocmirea  
si afisarea tabelului definitiv la 21.02.2022; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 
31.01.2022, ora 14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 13.12.2021, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

Anunt public privind decizia etapei de inca-
drare (SC BADUC SA). SC BADUC SA, titular 
al proiectului „Construire magazin Penny 
Market, regim de inaltime parter, accese auto si 
pietonale, amenajari exterioare, imprejmuire, post 
trafo si organizare de santier’, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Bucuresti, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului: nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Construire magazin Penny 
Market, regim de inaltime parter, accese auto si 
pietonale, amenajari exterioare, imprejmuire, post 
trafo si organizare de santier” propus a fi 
amplasat în Bucuresti, sector 5, Strada Vigoniei, 
nr. 5-7, LOT 1.  Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi consultate 
la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9.00 -12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmbuc.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

luni / 29  noiembrie 2021


