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OFERTE SERVICIU
l Teju SRL angajează 2 muncitori neca-
lificați și 2 femei de serviciu în Vălenii de 
Munte, jud.Prohova. Data limită depu-
nere CV: 03.12.2021. Tel.0723.252.658.

l Facdo Impex S.R.L. , anunta vacan-
tarea urmatoarelor posturi: 13 posturi de 
muncitori necalificati in constructii si 2 
posturi de electricieni. CV-urile se pot 
depune la adresa de mail: chr.esat@
gmail.com, pana la data de 07.12.2021.

l SC BODU SRL angajează 4 ospătari 
(chelner) și 8 cameriste hotel. CV-urile se 
depun la adresa olivia@jordanriver.eu 
până la data de 03.12.2021. Doar candi-
dații selectați vor fi contactați.

l Alpha Bright Future Manpower SRL 
angajează agent recrutare. Interviurile 
vor avea loc pe data de 02.12.2021. 
Pentru detalii, vă rog să sunați la 
nr.0790.051.210.

CITAŢII
l Numiții Ardelean Ioan, Ardelean Floare, 
Turdeanu Alexandru, Turdeanu Iuliana, 
Bartha Sigismund și Bartha Veronica, toți cu 
domiciliu necunoscut, sunt citați la Judecă-
toria Satu Mare, în data de 19 ianuarie 2022, 
ora 09.00, Completul C8 c_�, camera Sala 6, 
în calitate de pârâți, în dosarul civil nr. 
2549/296/2021, având ca obiect partaj judi-
ciar SISTARE, în proces cu reclamanții 
Kando Eva și Dorner Stefan.

l Numitul Ursu Nicu, cu ultim domiciliu 
cunoscut în Brăila, Aleea Margaretelor, nr. 
5, bloc. G4, ap. 37, este citat la data de 
09.02.2022, la Judecătoria Brăila, în 
dosarul nr. 5716/196/2021 având ca obiect 
partaj succesoral.

DIVERSE
l SC DHC CO SRL, din municipiul 
Craiova, Calea Unirii nr.169, județul Dolj, 
România, cod poștal 200330, vă invită să 
participați la procedura concurențială pentru 

atribuirea contractului de lucrări în cadrul 
proiectului „construire centru de vinificaţie 
Domeniile Dascalu”, proiect cofinanțat prin 
Programul Național de Sprijin în sectorul 
vitivinicol 2019-2023. Obiectul contractului 
de lucrări: Realizarea lucrărilor de construcții 
pentru obiectivul de investiții „construire 
centru de vinificatie Domeniile Dascalu”. 
Durata contractului: 12 luni; Valoarea esti-
mată a contractului: 6.119.690,57Lei fără 
TVA; Criteriul atribuirii: prețul cel mai 
scăzut; Data și ora-limită de depunere a ofer-
telor: 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 docu-
mentației de atribuire: Documentația de 
atribuire se poate obține printr-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: 
Ofertantul trebuie să prezinte un (1) exem-
plar 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.

l Anunț public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu. SC 
Marcos Internațional Import-Export SRL 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: „înființare sera legumi-
colă în Comuna Moldoveni, Județul 
Ialomița”, propus a fi amplasat în Moldo-
veni, satul Moldoveni, Tarlaua 173/6, nr. 
cadastral 23373, jud.Ialomița. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Ialomița, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, în 
zilele de luni-joi, 08.00-16.30 și vineri, între 
orele 08.00-14.00 și la sediul titularului din 
București, str.Lecturii, nr.3A, sectorul 2, în 
zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.00, 
vineri, între orele 08.00-14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Ialomița.

l S.C. Power Fire Protection S. R. L., Loc. 
Catamarasti Deal, jud.Botosani, dorește să 
achiziționeze următoarele echipamente 
componente pentru o linie completă de 
încărcare /verificare stingătoare: Echipa-
ment încărcat stingătoare cu pulbere tip P-1 
buc; Echipament încărcat stingătoare cu 
pulbere tip SM - 1 buc; Echipament încărcat 
stingătoare cu CO2- 1 buc; Echipament 
pentru verificare la presiune-1 buc; Echipa-
mente 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: powerfi-
reprotection0@gmail.com.

SOMAŢII
l Somatie In dosar civil 2606/210/2021 al 
Judecatoriei Chisineu Cris reclamantul Rus 
Gheorghe solicita sa se constate ca a dobandit 
dreptul de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului inscris in CF 308865 
Simand, reprezentand teren cu numarul cad 
308865 și constructie cu numarul cad 
308865-C1 din Simand nr 716 jud Arad, 
proprietatea tabulara a numitei Dancs Maria 
nascuta Ionut (Danciu Maria). Toti cei intere-
sati in cauza pot formula opozitii la prezenta 
somatie in termen de 6 luni de la publicare in 
dosarul cu numarul de mai sus, in caz contrar 
se va trece la judecarea cererii. Emisa in baza 
incheierii de sedinta din 23.11.2021 a Judeca-
toriei Chisineu Cris, conform art 1052 cod 
proc civ. Termen 08 martie 2022 ora 12.

LICITAŢII
l Andal Expert SRL prin lichidator judiciar CII 
Tudose Gabriela, scoate la vânzare in bloc prin 
licitaţie publică bunuri mobile: canapea, 
mochete, mobilier birou, elemente imbinare pvc 
etc. pornind de la pretul de 2.768,40 lei. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în data de 08.12.2021, ora 16/00 in 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, ap.2, Ploiești, 
tel. 0722670035. In cazul neadjudecarii vanzarea 
va fi reluata in zilele de 15.12.2021, 22.12.2021 si 
06.01.2022, aceeasi ora, in acelasi loc.

PIERDERI
l SC Zaman Fastfood SRL declar pierdut 
și nul Certificatul de Înregistrare în scopuri 
de TVA, Nr. B1615708/22.08.2018.

l I.F.Dinu Ștefan anunță pierderea cărților 
de intervenții și a registrelor speciale apar-
ținând caselor de marcat model Dp 150 cu 
seriile de fabricație DB4100020700, 
DB4100020736. Le declară nule.
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rta ei de a reuși. 
Povestea nespusă 
a Melaniei Trump 

Preț: 
27,90 de 

lei ziarul + 
cartea

de Mary Jordan
Cum l-a făcut frumoasa Melania președinte pe Donald 

rump. Reacția ei fabuloasă, în plină campanie 
electorală, când apăruse înregistrarea în care soțul ei 

se lăuda că hărțuiește și sărută femeile. 
lte povești care demonstrea ă caracterul ei 

puternic, dar și viața petrecută la Casa lbă.  
O carte de neratat, un bestseller care a făcut furori în 

toată lumea, acum și în România  e   

  h e e e   e e e estinul fostei prime 
doamne a mericii alături de cel mai năbădăios președinte
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