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OFERTE SERVICIU
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov
organizează în data de 04.11.2020
concurs recrutare 2 posturi de Şofer
autobuz. Detalii la 0721.490.200.
l Liceul Teoretic Olteni, cu sediul
în comuna Olteni, str.Marin Preda,
nr.20, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante, de:
Îngrijitor 1 normă Liceul Teoretic
Olteni, Îngrijitor 1 normă Școala
Gimnazială Nr.1 Olteni (structură),
conform H.G.nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de
24.11.2020, ora 09:00; -Proba
interviu în data de 25.11.2020, ora
12:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii; -vechime: 5 ani;
-abilități pentru munca în echipă;
-abilităţi de relaţionare-comunicare
cu întreg personalul unităţii de
învăţământ; -disponibilitate de
program flexibil. 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 Liceului
Teoretic Olteni. Relaţii suplimentare la sediul: Liceului Teoretic
Olteni, persoană de contact: Mihailescu Mariana, telefon
0247/432.110, fax 0247/432.110,
E-mail: liceulteoreticolteni18@
yahoo.com
l Clubul Sportiv Universitatea
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Cardinal Iuliu Hossu,
nr.23, jud.Cluj, telef 0264/592.249,
fax 0264/592.786, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Referent:
1 post, conform H.G.286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 23 noiembrie 2020, ora 11:00; -Proba interviu
în data de 23 noiembrie 2020, ora
12:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare în domeniul
sportiv; -vechime: experiență în
domeniul sportiv. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 13 noiembrie 2020, ora 12.00, la sediul
Clubului Sportiv Universitatea
Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str.
Cardinal Iuliu Hossu, nr.23. Relaţii
suplimentare la sediul: Clubului

I

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Sportiv Universitatea Cluj-Napoca,
Cluj-Napoca, str.Cardinal Iuliu
Hossu, nr.23, persoană de contact:
Doroftei Camelia, telefon:
0724.087.235.
l Primăria Comunei Dobrovăț, cu
sediul în comuna Dobrovăț, sat
Dobrovăț, judeţul Iasi, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: referent,
conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 23.11.2020,
ora 10:00; -Proba interviu în data
de 24.11.2020, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare/
medii cu diplomă sau în curs de
finalizare, studiile superioare
constitutie avantaj; -vechime:
constitutie avantaj; -permis categ.B
constitutie avantaj. 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 Dobrovăț. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Dobrovăț, persoană de
contact: Alexandru Petronela,
telefon/fax 0232.321.207, E-mail:
primariadobrovat@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Nr.1 Oituz,
cu sediul în comuna Oituz, sat
Oituz, nr.197, judeţul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
administrator financiar 0.5 normă,
perioadă nedeterminată, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 23.11.2020, ora 10:00;
-Proba interviu în data de
25.11.2020, ora 9:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: -studii superioare de specialitate; -vechime:
minim 3 ani în domeniu; Condiții
specifice: vechime minim 3 ani în
instituții publice. 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 nr.1 Oituz. Relaţii
suplimentare la sediul: Școlii
Gimnaziale nr.1 Oituz, persoană de
contact: Constandoiu Mariana,
telefon 0766.517.356, E-mail:
sgn1_oituz@yahoo.com

l Serviciul Local de Salubrizare
Glina- Ilfov organizează în data de
20.11.2020 concurs recrutare pentru
Casier- Compartiment Economic și
de Gestiune. Condiţii de participare: vechime în muncă 3 ani,
studii medii. Detalii la
021-467.12.14.
l Școala Gimnazială Nr.1 Horoatu
Crasnei, cu sediul în Horoatu
Crasnei, strada Principală nr.515,
județul Sălaj, organizează concurs,
pentru ocuparea următorului post
contractual, aprobat prin H.G. nr.
286/2011, modificată şi completată
de H.G. nr.1027/2014. Denumirea
postului -Secretar post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor- superioare sau medii în
domeniu; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului
- nu se solicită. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -proba
scrisă în data de 23.11.2020, ora
10:00, la sediul instituției; -proba
practică în data de 23.11.2020, ora
11:00, la sediul instituției; -proba
interviu în data de 23.11.2020, ora
12:00, la sediul instituției. Data
limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este de 5 zile de la afişare,
la sediul instituției. Date contact:
secretariat, telefon 0260/637448.
l Primăria Comunei Bala, jud.
Mehedinți organizează concurs

pentru ocuparea funcţiei de
execuţie contractual, vacante de
Muncitor calificat Tr II pe perioadă
nedeterminată din cadrul compartimentului de specialitate al Primarului Comunei Bala. Condiţii
specifice: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechimea
în muncă sau în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţieiminim 3 ani; -cunoştinţe de
operare/ programare pe calculatornivel mediu; -Cunoaşte limba
română scris și vorbit; -Nu a fost
condamnat pentru săvârșirea unor
infracțiuni. Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei
Bala, astfel: proba scrisă: în data de
23.11.2020 ora 10:00; interviul: în
data de 26.11.2020, ora 10:00. Dosarele de concurs se depun până în
data de 11.11.2020, ora 14:00;
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la secretarul din cadrul
Primăriei Comunei Bala sau la
telefon 0252386001.
l Școala Gimnazială Hârtop,
Județul Suceava, CUI:16717444- 1
post de îngrijitor pe perioadă nedeterminată, nivelul studiilor- liceu,
cu diplomă de bacalaureat, fără
vechime. Proba scrisă a concursului
se va desfășura în data de
09.11.2020, ora 13:00, la sediul școlii
din str.Principală, fn, localitatea
Hârtop, județul Suceava. Proba
practică a concursului se va desfășura în data de 11.11.2020, ora
13:00, la sediul școlii. Proba de

interviu se va desfășura în data de
13.11.2020, ora 12:00, la sediul
școlii. Data limită de depunere a
dosarelor de concurs: 30.10.2020,
ora 12:00. Date de contact ale secretarului comisiei de concurs:
0739.887.859.
l Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I” din Bucureşti anunţă
scoaterea la concurs a următorului
post contractual vacant, în conformitate cu art.12(1), art.30(1) din
Codul muncii: -1 post de administrator financiar II S -durată nederminată- Serviciul Financiar.
Contabilitate. Condiţii specifice de
participare: studii superioare în
domeniul economic, absolvite cu
diplomă de licenţă sau studii masterale; vechimea în specialitatea
studiilor economice: minim 10 ani;
cunoștințe de utilizare a unor
softuri de contabilitate. Concursul
se organizează la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” din
Bucureşti, str. Boteanu, nr.1, sector
1, şi va conţine două probe: probă
scrisă în data de 23.11.2020, ora
10:00, şi interviul în data de
25.11.2020, ora 10:00. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până la data de 16.11.2020, la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I”, Compartimentul Resurse
Umane până la ora 12:00 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Tematica şi
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bibliografia se afişează la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” şi pe site-ul www.bcub.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” şi la nr. de
telefon: 021/313.16.05 /int.234.
l Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I” din Bucureşti anunţă
scoaterea la concurs a următorului
post contractual vacant, în conformitate cu art.12(1), art.30(1) din
Codul muncii: 1 post de administrator financiar IM -durată nederminată- Serviciul Achiziții Publice.
Juridic. Condiţii specifice de participare: -studii medii în domeniul
economic, absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -cunoștiințe generale
de operare PC. Vechimea nu este
necesară ocupării postului.
Concursul se organizează la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” din Bucureşti, str.
Boteanu, nr.1, sector 1, şi va conţine
două probe: probă scrisă în data de
24.11.2020, ora 10:00, şi interviul în
data de 26.11.2020, ora 10:00.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune până la data de
17.11.2020, la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I”,
Compartimentul Resurse Umane
până la ora 12:00 şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Tematica şi
bibliografia se afişează la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” şi pe site-ul www.bcub.
ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” şi la nr. de
telefon: 021/313.16.05 /int.234.
l Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I” din Bucureşti anunţă
scoaterea la concurs a 2 posturi
contractuale temporar vacante, în
conformitate cu art.12(2), art.30(1)
din Codul muncii: 1 post de bibliotecar II S -perioadă determinatăFiliala de Psihologie și Științele
Educației. 1 post de bibliograf I S
-perioadă determinată– Filiala de
Matematică și Informatică.
Condiţii specifice de participare
pentru ocuparea următoarelor
posturi temporar vacante: -1 post
de bibliotecar II S: Studii: superioare; Studii specifice postului:
Studii Postuniversitare de Biblioteconomie şi Știinţa Informării/
Facultatea de Litere/ Univ. Bucureşti; Cunoştinţe de utilizare PC-

nivel mediu; Cunoștințe de lb.
engleză- nivel intermediar.
Vechimea nu este necesară ocupării
postului. -1 post de bibliograf I S:
Studii: studii superioare de lungă
durata; Curs de inițiere în biblioteconomie; Cunoştinţe de utilizare
a calculatorului. Vechimea nu este
necesară ocupării postului.
Concursul se organizează la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” din Bucureşti, str.
Boteanu, nr.1, sector 1, şi va conţine
două probe: probă scrisă în data de
16.11.2020, ora 10:00, şi interviul în
data de 18.11.2020, ora 10:00.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune până la data de
09.11.2020, la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I”,
Compartimentul Resurse Umane
până la ora 12:00 şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Tematica şi
bibliografia se afişează la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” şi pe site-ul www.bcub.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” şi la nr. de
telefon: 021/313.16.05 /int.258.
l Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I” din Bucureşti anunţă
scoaterea la concurs a două posturi
contractuale vacante, în conformitate cu art.12(1), art.30(1) din
Codul muncii: -2 posturi de îngrijitor I M/G -durată nedeterminată
Serviciul Administrativ. Tehnic.
Condiţii specifice de participare:
studii medii generale; vechime în
câmpul muncii 4 ani. Concursul se
organizează la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” din
Bucureşti, str. Boteanu, nr.1, sector
1, şi va conţine două probe: probă
scrisă în data de 23.11.2020, ora
10:00, şi interviul în data de
25.11.2020, ora 10:00. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
până la data de 16.11.2020, la
sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Compartimentul
Resurse Umane până la ora 12:00
şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art.6 din H.G. nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Tematica şi bibliografia se
afişează la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” şi
pe site-ul www.bcub.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare

„Carol I” şi la nr. de telefon:
021/313.16.05 /int.234.
l Liceul Teoretic C.A. Rosetti
organizează concurs pentru
ocuparea în conformitate cu H.G.
nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014 și O.U.G.
90/2017 în cadrul instituţiei a
următoarelor posturi: 1) 1 post
vacant Administrator financiar cu
indemnizaţie de conducere perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs
pentru administrator financiar:
Nivelul studiilor= superioare,
economice. Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului= minim 3 ani. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
ziua de 23.11.2020 ora 13 proba
scrisă, ziua de 25.11.2020 ora 13:00
proba practică și interviul în ziua
de 27.11.2020 ora 13:00. 2) 0,5 post
vacant contractual pe perioadă
nedeterminată de Secretar. Condiţii
specifice de participare la concurs
pentru Secretar: Nivelul studiilor=
superioare –fără vechime. Data,
ora şi locul de desfăşurare a
concursului: ziua de 23.11.2020 ora
10:00 proba scrisă, ziua de
25.11.2020 ora 10:00 proba practică
și interviul în ziua de 27.11.2020
ora 10:00. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 16.11.2020
ora 16:00, la sediul Liceului teoretic
C.A. Rosetti. Date contact: Serban
Mihaela =telefon: 0726127519.
l Sarerom SRL cu sediul în Com.
Afumați, jud.Ilfov, Șos. Bucuresti-Urziceni, Nr.89, înregistrata la
ORC J23/3342/2014; CUI
24255982, angajează: lăcătuș
mecanic -8 posturi; mecanic utilaj
-8 posturi; electrician de întreținere
și reparații -8 posturi; șef echipă
specializată -2 posturi; maistru
mecanic -2 posturi; inginer chimist
-2 posturi; inginer electrician -2
posturi; inginer mecanic -2 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail
contact@immigrations.ro.
l Şcoala Gimnazială „Ion Luca
Caragiale”, cu sediul în Baia Mare,
bdul Traian, nr.26/A, jud.Maramureş, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post:
secretar -1 post, temporar vacant,
angajare pe perioadă determinată.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -Nivelul studiilor -superioare cu diplomă de licenţă; -Pregătire de specialitate în domeniul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
secretariatului; -Cunoştinţe foarte
bune de operare PC: Windows,
Microsoft Office, Internet. Informaţii suplimentare se pot obţine la:
tel fix 0262/221.262, mobil
0742.695.477, e-mail scoalailcaragiale@yahoo.com şi pe http://www.
scoalacaragiale.eu/.

CITAȚII
l Numitul Pocreaţă Ştefan, fiul lui
Ştefan şi Maria, cu domiciliul
cunoscut în Rădăuţi, jud. Suceava,
str. General Iacob Zodik, nr. 31, sc.
B, et. 4, ap.18 este citat la Judecătoria Botoşani, pentru data de 11
noiembrie 2020, în Dosarul
20256/193/2018 şi în Dosarul
8022/193/2020 în data de 08 decembrie 2020.
l Domnul Firescu Aurel, pârât în
Dosarul civil nr.659/183/2020, unde
reclamantă este Iureș Irina, este
chemat în data de 17.11.2020 la
Judecătoria Băilești, completul 3,
pentru acțiune în constatare
prescripția dreptului de a cere
executarea silită.
l Numitul Beleţ Ion, cu ultimul
domiciliu în 67695 Tamara, RD
105, Carhedral City California,
este chemat la Judecătoria Brezoi
pe data de Vineri, 11.12.2020, în
calitate de Pârât, în dosarul civ. nr.
1279/198/2017, cu reconvenientul
Piţigoi Andrei.
l Este citat Posti Florentin, în data
de 17.11.2020, orele 11:00, la Judecătoria Craiova, din sediul vechi al
Tribunalului Dolj, pârât în dosarul
nr.18933/215/2019.
l Societatea Veneto Banca SPA
Italia Montebelluna, Sucursala
București este chemată la Tribunalul București -Secția a VI-a
Civilă, în data de 23.11.2020, ora
09:00, în calitate de pârâtă, în
proces cu Grup Feroviar Român
SA, în calitate de reclamantă
și AMCO -Asset Management
Company, în calitate de pârâtă, în
dosarul nr.14556/3/2019, având ca
obiect acțiune în constatare.
l Subscrisa Parohia Nisipari,
având CIF:14064446, cu sediul în
Comuna Castelu, localitatea Nisipari, str.Nemteasca, nr. 53, județul
Constanța, și cu sediul procesual
ales în localitatea Techirghiol, str.
Ovidiu, nr. 33, județul Constanța, la
avocat Georgiana Stoichin, cheamă

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
în judecată Comuna Castelu prin
Primar, cu sediul în str.Republicii,
nr. 58, comuna Castelu, jud.
Constanța, în dosarul
nr.944/256/2020, af lat pe rolul
Judecătoriei Medgidia, dosar ce are
ca obiect uzucapiune, cu termen la
data de 13 noiembrie 2020, ora
16:00.

SOMAȚII
l Se notifică invocarea dreptului
de proprietate prin uzucapiune de
către Jubleanu Radu asupra imobilului înscris în CF 301712 Petris
top. 1289n de 3.456mp, proprietari
tabulari: Andea Iosif, Suba Floare,
Suba Gheorghe, Dobrita Clara,
Stana Alexandru și Andronache
Maria. Se solicită și radierea
uzufructului înscris în favoarea lui
Stana Alexandru.
l Se notifică invocarea dreptului
de proprietate prin uzucapiune de
către Hatcau Marius asupra cotei
de 1/2 din CF302143 Conop top.
498.499/a, teren 5.400mp, proprietar tabular Peri Ioan.

DIVERSE
l Anticariat Reveria - achiziționăm cărți vechi și noi, beletristică, filosofie, istorie,
albume de artă, vinyl-uri, cărți
poștale, reclame și afișe vechi,
porțelan, numismatică. Deplasare la domiciliu, plata pe loc.
0723.781.418.
l Unitatea administrativ-teritorială Măceşu de Jos, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.6 şi 7, începând cu data de 06.11.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Măceşu de Jos, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială Bratovoești, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
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tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.7, 28 și 35,
începând cu data de 06.11.2020, pe
o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Bratovoești, 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.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate
în considerare.
l Societatea SC Naturpharma
Products RO SRL, CUI:
RO25672422, înregistrat la Regist r u l C o m e r ț u l u i s u b n r.
J40/6933/2009, titular al activității
de Comerț cu ridicata al produselor chimice- cod CAEN 4675, la
adresa: str.Valea Cascadelor, nr.21,
Depozitul nr.4, mezanin, camera 5,
sector 6, București, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de
mediu pentru activitate. Informațiile privind potențialul impact
asupra mediului al activității pot fi
consultate la sediu APM București,
str.Lacul Morii, nr.1, sector 6,
București, tel.021.430.66.77, în
zilele de luni-vineri, între orele
09:00-12:00. Observațiile publicului
se primesc zilnic, la sediul APM
București, str.Lacul Morii, nr.1,
sector 6, București.
l Anunt public privind decizia
etapei de incadrare OMV Petrom
SA-Asset Moesia, titular al proiectului “Skid masura productie 08
Bucsani”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre A.P.M.Giurgiu
in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, de
nesolicitare a evaluarii impactului
asupra mediului, nesolicitare a
evaluarii adecvate si nesolicitarea
impactului asupra corpurilor de
apa, pentru proiectul mentionat,
propus a fi amplasat in extravilanul com.Bucsani, nr.cad. 30677,
CF-30677, jud.Giurgiu. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul A.P.M.Giurgiu
din municipiul Giurgiu, sos.Bucuresti, nr.111, sc.A+B, in zilele de
luni-joi intre orele 9.00-14.00 si
vineri intre orele 9:00-12:00 precum

si la urmatoarea adresa de internet
www.apmgr.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe pagina
de internet a A.P.M.Giurgiu
(30.10.2020).
l Cabinet Individual de Insolvență
Lazăr Ioan publică prezentul anunț
privind dizolvarea și lichidarea
Fundației „Lupte Club Gloria”
Arad, cu sediul în Arad,
str.I.R.Șirianu nr.6, jud.Arad,
CIF:9933987. Declarația de
creanță poate fi înaintată la sediul
lichidatorului judiciar din Arad,
Calea Victoriei nr.28, jud.Arad,
e-mail: dr.ioanlazar@yahoo.com, în
termen de 15 zile de la publicarea
prezentului anunț. Relații suplimentare la tel.0771.184.038.
l Societatea Automatica SA,
titular al activităţii „Fabricarea
aparatelor de control și distribuție
a electricității cod CAEN 2712 la
punctul de lucru din Bd.Voluntari,
nr.108bis, orașul Voluntari, județul
Ilfov”, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru
activitate. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului
al activităţii pot fi consultate la
sediul APM Ilfov, str.Lacul Morii,
nr.1, sector 6, Bucureşti, Tel/Fax:
430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440,
în zilele de luni-joi, între orele
09:00-13:00, vineri 09:00-12:00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic, la sediul APM Ilfov, în
termen de 15 zile de la publicarea
prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Administrator unic, Cremene
Francesca, al SC Arva SA, cu
sediul în Craiova, Str.Calea Severinului, Nr.54, Jud.Dolj, înmatriculată la Registrul Comerțului sub
Nr.J16/95/1991, Cod Fiscal
RO3440529, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară la data de
30.11.2020, ora 11:00, la sediul
societății pentru toți acționarii care
figurează în Registrul Acționarilor
la data de 27.11.2020 (dată de referință). În cazul neîntrunirii cvorumului statutar și legal, ședința se
va ține la data de 02.12.2020, cu
aceeași ordine de zi, în același loc și
la aceeași oră. Adunarea Generală
Extraordinară va avea următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea prelun-

girii liniei de credit acordată de
Unicredit Bank SA în valoare de
400.000Lei. 2. Aprobarea liniei de
credit în sumă de 300.000Lei
pentru capital de lucru prin
programul IMM INVEST. 3.
Cedarea de acțiuni între acționari,
numărul acționarilor devenind 13.
4. Repartizarea dividendelor
realizat în anul financiar 2019. 5.
Împuternicirea, dnei. Popescu
Greta în vederea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea
Hotărârii Generale Extraordinare
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. 6. Diverse.

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 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Primăria Municipiului Vatra
Dornei, cu sediul în municipiul
Va t r a D o r n e i , s t r. M i h a i
Eminescu, nr. 17, județul
Suceava, telefon/fax
0230/375.229, 0230/375.170,
email: primaria@vatra-dornei.ro,
cod fiscal 7467268. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață de
29,54mp, situat în incinta Casei
de Cultură, str.Gării, nr.1, ce
aparține domeniului public al
Municipiului Vatra Dornei,
județul Suceava, conform H.C.L.
nr.148/04.09.2020 și temeiului
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul
Juridic. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un
exemplar din documentația de
atribuire: Compartimentul
Juridic din cadrul Primăriei
Municipiului Vatra Dornei, str.
Mihai Eminescu, nr. 17, județul
Suceava. 3.3. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: 200
de lei, iar suma se achită la Casieria Primăriei Municipiului Vatra
Dornei. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
19.11.2020, ora 12:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 27.11.2020, ora 09:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului
Va t r a D o r n e i , S t r. M i h a i
Eminescu, nr. 17, județul
Suceava, cod poștal 725700. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original. 5. Data și locul
la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
27.11.2020, ora 11:00, Primăria
Municipiului Vatra Dornei, Str.
Mihai Eminescu, nr. 17, județul
Suceava. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Suceava, Suceava, str. Ștefan cel
Mare, nr. 62, județul Suceava, cod
poştal 720062, telefon
0230/214.948, fax 0230/522.296,
e-mail: trsv-registratura@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 29.10.2020

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator
pentru sediul secundar din Bucureşti,
Sectorul 2, Aleea Câmpul Moşilor
nr.5, Halele Centrale Obor, Spaţiul
comercial nr. C10 (Magazinul Nr.
C10) aparţinând societăţii Maggie
Com Exim S.R.L., C.U.I.- 13645092,
J27/417/2014. Îl declar nul.

GATA!
Simplu, nu?

l Pierdut registru unic de control
al societății Cirrus Project SRL
(fosta Top Ram Project SRL), cu
sediul social în București, sector 3,
str.Aleea Barajul Iezeru, nr. 6A,
camera 106, etaj 1, cod fiscal RO
18388291, J40/2505/2006. Îl declar
nul.
l Firma Hendriks Logistic declara
pierduta autorizatie transport
Serbia seria 00385 folosita.
l Pierdut Certificat de Inregistrare seria B3425728 al societatii
CIR International Trading
S.R.L., J23/2997/2015, CUI:
34924669 si certificate constatator
pentru activitatile desfasurate la
sediul social si la beneficiari. Le
declaram nule.
l Societatea Terra Class Total
SRL, cu sediul în loc.Chitila, oraș
Chitila, CUI:30517018, anunță
pierderea Certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul
Ilfov sub nr.J23/2243/2012. Îl
declară nul.
l Declar pierdute certificatul de
înregistrare seria B, nr.3840967,
rezoluție Tribunal din data de
05.04.2019 și Certificat constatator
de la înființare pentru societatea
SC Smart Concept Studio SRL,
CIF:40931083, Nr. Reg. Com.
J40/4690/2019.
l Pierdut Certificat de pregatire
profesională a conducătorului
auto, pe numele Ungureanu
Ion-Laurențiu, eliberat de ARR
Argeș. Îl declar nul.
l Pierdut Contract de casă pe
numele Dima Melania. Îl declar
nul.
l Certificat de clasificare Hotel „Z
Executive Boutique Hotel”,
nr.13859/8341 din 05.09.2019,
eliberat de Ministerul Turismului.
Îl declar nul.
l Certificat de clasificare Restaurant Clasic „The Gallery View”,
nr.911/1787 din 05.09.2019, eliberat
de Ministerul Turismului. Îl declar
nul.
l Certificat de Clasificare Bar de
zi „Black by ”Z”, nr.9112/1788 din
05.09.2019, eliberat de Ministerul
Turismului. Îl declar nul.

