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OFERTE SERVICIU
l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 5 posturi
expert proiect POCU 135129. Relații suplimentare pe site-ul ISJ Dâmbovița.
l Primăria Domnești cu sediul în comuna
Domnești, șos. Al. I. Cuza nr.25-27, județ
Ilfov, organizează în data 22.01.2021, ora
11:00 -proba scrisă, concurs de recrutare
pentru funcția contractuală de execuție
vacantă de Inspector de specialitateCompartiment Urbanism, Amenajare Teritorială, Cadastru. Condiţii specifice de
participare la concurs: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, fără
vechime în muncă. Dosarele se depun la
sediul Primăriei comunei Domnești din șos.
Al. I. Cuza nr.25-27, comuna Domnești,
județul Ilfov în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului, respectiv de
la data de 30.12.2020 până la data de
13.01.2021, ora 14:00, iar documentele de
participare sunt cele prevăzute de art.6 alin.
(1) din HG nr.286/2011 (actualizată). Alte
informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la nr. 021.351.52.56,
persoană de contact: Beraru Cristina–
Inspector Asistent, Primăria Domnești,
email primariadomnestiif@yahoo.com.
l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu
sediul în Bulevardul Ghencea, nr.35, sector
6, Bucureşti, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante de execuţie de
personal civil contractual la Centrul de
administrare stadion „Steaua”: Referent de
specialitate gr.I la biroul Marketing şi relaţii
publice- 1 post (absolvenţi studii universitare
cu diplomă de licenţă în domeniul artelor
vizuale, design, jurnalism/multimedia, arhitectură, inginerie şi management; 6 ani şi 6
luni vechime în muncă şi specialitate):
Desfăşurare concurs: 11.02.2021, ora 11:00proba scrisă; 16.02.2021, ora 11:00- proba
practică; 19.02.2021, ora 11:00- interviu.
Referent de specialitate debutant la sala
tradiții- 1 post (absolvenţi studii universitare
cu diplomă de licenţă); Referent debutant la
sala tradiții- 1 post (absolvenţi studii medii
cu diplomă de bacalaureat). Desfăşurare
concurs: 10.02.2021, ora 11:00- proba scrisă;
15.02.2021, ora 11:00- interviu. Muncitor
calificat II- bucătar (absolvenţi învăţământ
obligatoriu sau absolvenţi studii medii, calificare bucătar, 6 ani şi 6 luni vechime în
muncă şi în specialitate)- 1 post; Muncitor
calificat III- bucătar (absolvenţi învăţământ
obligatoriu sau absolvenţi studii medii, calificare bucătar, 3 ani şi 6 luni vechime în
muncă şi în specialitate)- 1 post; Muncitor
calificat III- ospătar (absolvenţi învăţământ
obligatoriu sau absolvenţi studii medii, calificare ospătar, 3 ani şi 6 luni vechime în
muncă şi în specialitate)- 1 post. Desfăşurare concurs: 27.01.2021, ora 11:00- proba
practică; 01.02.2021, ora 11:00- interviu.
Pentru toate posturile: data limită de depunere a dosarelor este 14.01.2021, ora 16:00.
Probele se desfăşoară la sediul clubului,
unde se depun şi dosarele de concurs şi sunt
afişate şi detaliile organizatorice. Datele de
contact ale secretariatului: tel.021.413.60.07,
int.143 sau 125.
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l Direcţia Cultură şi Sport Mangalia organizează concurs prin recrutare la sediul
instituţiei, Şos.Constanţei, nr.5, Municipiul
Mangalia, jud.Constanţa, conform H.G.
nr.286/2011 şi H.G. nr.1027/2014 în data de
25.01.2021, ora 10:00 -proba scrisă şi în data
de 27.01.2021, ora 10:00 -proba interviu,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a următorului post contractual de execuţie
vacantă pe perioadă nederminată: Economist grad II/S -Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, Achiziţii.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului
contractual vacant de Economist grad II/S
-Compartimentul Contabilitate, Resurse
Umane, Juridic, Achiziţii: -studii superioare
de specialitate absolvite cu diplomă de
licenţă; -vechime în muncă minim 3 ani.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia,
Şos.Constanţei, nr.5, Compartimentul
Contabilitate, Resurse Umane, Juridic,
Achiziţii, telefon 0729.930.454, e-mail: resurseumane@culturasport.ro. Dosarele de
concurs se vor depune la Compartimentul
Contabilitate, Resurse Umane, Juridic,
începând cu data de 31.12.2020 până în data
de 14.01.2021, ora 16:00.
l Primăria Comunei Conţeşti cu sediul în
sat Conţeşti, str.Primăriei, nr.456, jud.
Dâmboviţa organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii contractuale vacante
de asistent medical generalist, conform H.G.
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 26.01.2021,
ora 10:00; -Proba interviu în data de
29.01.2021, ora 10:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -nivelul studiilor:
Şcoala Postliceală Sanitară; -vechime în
specialitate studiilor necesare ocupării
postului: fără; -certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, vizat la zi. 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
Conţeşti. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Comunei Conţeşti, persoană de
contact: Nistor Mariana; tel/fax
0245/241.391.
l Școala Gimnazială „Ștefan Ciobotărașu”
Sat Lipovăț, jud.Vaslui, cu sediul în sat
Lipovăț, comuna Lipovăț, Str.Școlii, nr. 31,
judeţul Vaslui, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
muncitor calificat-fochist, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Selectarea dosarelor în data de
15.01.2021, ora 09:00; -Proba practică în
data de 25.01.2021, ora 09:00; -Proba
interviu în data de 25.01.2021, ora 13:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: studii medii în specialitate/
școală profesională/calificare; -vechime:
minim 1 an în specialitatea postului; -calificare: fochist și autorizație valabilă fochist.
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 „Ștefan
Ciobotărașu” sat Lipovăț, jud.Vaslui. Relaţii
suplimentare la sediul: Școala Gimnazială
„Ștefan Ciobotărașu” sat Lipovăț, jud.
Vaslui, persoană de contact: Armeanu
Corneliu Constantin, telefon 0756.803.413.
l Serviciul Public „Direcția de Cultură
Oltenița, jud.Călărași, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a funcției contractuale de conducere, după
cum urmează: 1 Șef Birou (S) „Muzeul
Civilizația Gumelnița” Oltenița, jud.Călărași. Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții generale, conform art.3, al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare: a)are
cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European și
domiciliul în România; b)cunoaște limba
română, scris și vorbit; c)are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d)are
capacitate deplină de exercițiu; e)are o stare
de sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de
familie sau de unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplinește condițiile de studii și, după caz,
de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs; g)nu a
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea
unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite
cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în
care a intervenit reabilitarea. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcției contractuale
sunt: 1 Șef Birou (S), perioadă nedeterminată: -studii superioare absolvite cu diplomă
de licență în unul din domeniile: Istorie,
Arheologie, Muzeologie; -cunoștiinte de
nivel mediu în utilizarea calculatorului;
-cunoștința a cel puțin a două limbi străine,
dintre care una de circulație internațională,
atestate prin acte doveditoare; -program de
lucru inegal în funcție de cerințe sau solicitări, în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, compensat cu timp liber
corespunzător; -abilități de comunicare;
-vechimea minimă în specialitatea studiilor:
3 ani. Dosarele de înscriere se depun la
punctul de lucru al Biroului „Muzeul Civilizației Gumelnița” până la data de
21.01.2021, ora 16:00. Concursul se va organiza conform calendarului următor:
21.01.2021, ora 16:00 -data limită de depunere dosare; 22.01.2021 -selecție și rezultat;
25.01.2021 -contestație; 26.01.2021 -probă
scrisă; 28.01.2021 -contestație. Data și ora
interviului vor fi comunicate ulterior.
Conform art.6 al Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale
și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice. Pentru
înscrierea la concurs candidații vor prezenta

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la
concurs adresată conducătorului autorității
sau instituției publice organizatoare; copia
actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz; copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum și
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în
copie; cazierul judiciar sau o declarație pe
propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate; Curriculum
Vitae. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătății. În
cazul în care candidatul depune o declarație
pe proprie răspundere că nu are antecedente
penale, în cazul în care este declarat admis
la selecția dosarelor, acesta are obligația de a
completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile
documentelor de studii și carnetul de muncă
sau, după caz, adeverințele care atestă
vechimea vor fi prezentate și în original în
vederea verificării conformității copiilor cu
acestea. Detalii privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt disponibile la
sediul instituției de pe str.Argeșului, nr.6A,
Oltenița, jud.Călărași, telefon: 0242/511.174,
email: directiadeculturaoltenita@gmail.com.
l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu
sediul în Bulevardul Ghencea, nr.35, sector 6,
Bucureşti, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante de personal civil
contractual: I.Muncitor calif. III (lăcătuș
mecanic)- 1 post (absolvenţi învăţământ
obligatoriu sau absolvenţi de studii medii, 3
ani şi 6 luni vechime în muncă şi specialitate
și calificare meserie lăcătuș mecanic):
Concurs: 03.02.2021, ora 11:00- proba practică; 08.02.2021, ora 11:00- interviu; II.
Muncitor calif. II (zugrav)- 1 post (absolvenţi
învăţământ obligatoriu sau absolvenţi de
studii medii, 6 ani şi 6 luni vechime în muncă
şi specialitate, calificare meserie zugrav),
muncitor calif. III (zugrav)- 3 posturi (absolvenţi învăţământ general obligatoriu sau
absolvenţi de studii medii, 3 ani şi 6 luni
vechime în muncă şi specialitate, calificare
meserie zugrav): Concurs: 01.02.2021, ora
11:00- proba practică; 04.02.2021, ora 11:00interviu. III.Muncitor calif. II (peisagist)- 1
post (absolvenţi învăţământ obligatoriu sau
absolvenţi de studii medii, 6 ani şi 6 luni
vechime în muncă şi specialitate, calificare
meserie peisagist/floricultor), muncitor calif.
III (peisagist)- 2 posturi (absolvenţi învăţământ obligatoriu sau absolvenţi de studii
medii, 3 ani şi 6 luni vechime în muncă şi
specialitate, calificare meserie peisagist/flori-
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cultor), muncitor calif. IV (peisagist)- 1 post
(absolvenţi învăţământ obligatoriu sau
absolvenţi de studii medii, 6 luni vechime în
muncă şi specialitate, calificare meserie
peisagist/floricultor): Concurs: 12.02.2021,
ora 11:00- proba practică; 17.02.2021, ora
11:00- interviu. IV.Tehnician I (peisagist)- 1
post (absolvenţi de studii medii cu diplomă
de bacalaureat, 3 ani şi 6 luni vechime în
muncă şi specialitate): Concurs: 09.02.2021,
ora 11:00- proba scrisă; 12.02.2021, ora
11:00- proba practică; 17.02.2021, ora 11:00interviu. V.Șef formaţie muncitori gr.II la
formaţia întreţinere terenuri- 1 post (absolvenţi studii medii cu diplomă de bacalaureat,
5 ani vechime în muncă şi specialitate):
Concurs: 09.02.2021, ora 11:00- proba scrisă;
12.02.2021, ora 11:00- proba practică;
17.02.2021, ora 11:00- interviu. VI.Muncitor
calif. III (tinichigiu construcții)- 1 post
(absolvenţi învăţământ obligatoriu sau absolvenţi studii medii, 3 ani şi 6 luni vechime în
muncă şi specialitate, calificare meserie tinichigiu construcții): Concurs: 02.02.2021, ora
11:00- proba practică; 05.02.2021, ora 11:00interviu. VII.Muncitor calif. II (tâmplar)- 1
post (absolvenţi învăţământ obligatoriu sau
absolvenţi de studii medii, 6 ani şi 6 luni
vechime în muncă şi specialitate, calificare
meserie tâmplar): Concurs: 02.02.2021, ora
11:00- proba practică; 05.02.2021, ora 11.00interviu. VIII.Șef formație muncitori gr.II la
formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii
din Centrul de administrare stadion
„Steaua”- 1 post (absolvenţi studii medii cu
diplomă de bacalaureat, 5 ani vechime în
muncă şi specialitate, calificare meserie
lăcătuș mecanic): Concurs: 03.02.2021, ora
11:00- proba practică; 08.02.2021, ora 11:00interviu. IX.Referent debutant la compartimentul contracte şi vânzări din Centrul de
administrare stadion „Steaua”- 1 post
(absolvenţi studii medii cu diplomă de bacalaureat): Concurs: 01.02.2021, ora 11:00proba scrisă; 04.02.2021, ora 11:00- interviu.
Pentru posturile de la nr. crt.I-VIII, proba
practică se desfăşoară la Complexul sportiv
„Steaua-Ghencea”, nr 45, sector 6, Bucureşti, iar interviul la sediul clubului. Pentru
postul de la nr. crt.IX, probele se desfăşoară
la sediul clubului. Pentru toate posturiledata limită de depunere a dosarelor:
14.01.2021, ora 16:00. Dosarele de înscriere
se depun la sediul clubului. Data contact
secretariat: tel.021.413.60.07, int.125 sau 143.

CITAŢII
l Administratorul judiciar desemnat de
Tribunalul Timiș pentru SC Internord
Laundry SRL Timișoara, prin Încheierea
n r. 1 0 2 6 / 1 9 . 1 1 . 2 0 2 0 d i n d o s a r u l
nr.4116/30/2020, solicită administratorului
social al debitoarei să depună toate documentele prevăzute de 67 alin.(1) din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă la dosarul
menţionat. De asemenea, solicită creditorilor
să depună la Registratura Tribunalului
Timiş, în dosarul nr.4116/30/2020, situaţia
creanţelor reclamate în conformitate cu
Legea 85/2014. Pentru întocmirea Tabelului
suplimentar al creanţelor, se vor anexa copii
ale actelor doveditoare.
l În Dosarul nr. 3568/214/2020 s-a deschis
procedura de Declarare A Morții cu privire
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la numita Ciuculete Maria. Orice persoană
este invitată să comunice datele pe care le
cunoaște în legătură cu cea dispărută, în
termen de 10 zile, la Judecătoria Costești,
jud. Argeș, în dosarul indicat.
l Comunicat: În Atenţia Acţionarilor
Componente AUTO SA, cu sediul în Topoloveni, CUI 162657. Având în vedere că
prin Hotărârea AGEA nr.73/24.11.2020 s-a
hotărât majorarea valorii nominale a acţiunii de la 12,98 lei la 2497 lei, prin Decizia
nr.18/22.12.2020 a Consiliului de Administraţie al societăţii Componente Auto SA a
fost adoptată “Procedura privind derularea
operaţiunilor de majorare a valorii nominale a acţiunilor societăţii Componente
Auto SA”. Decizia împreună cu Procedura
vor fi publicate pe site-ul www.catgroup.ro
pentru informarea acţionarilor şi M.Of
partea a IV-a. Informaţii şi relaţii se pot
obţine scriind la una din adresele cristina.
f loroiu@catgroup.ro, botescu.paul@
catgroup.ro
l Romania-Judecatoria Sighisoara,
telefon.0265771851, fax.0265779032, dosar
nr.3071/308/2020. Obiectul cauzei:uzucapiune. Reclamantii: Paisz Mihaly si Paisz
Ana. Emisa la 11.12.2020. SOMATIE. In
temeiul dispozitiilor art.130 din Decretul
Lege nr.115/1938 invita pe cei interesati sa
faca opozitie la actiunea reclamantilor Paisz
Mihaly si Paisz Ana domiciliati in Corunca
nr.2B, jud.Mures, de a se constata dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune cu privire la imobilul situat in
Salasuri nr.77, Jud.Mures, inscris in CF.
nr.50411-Vetca, top.24, teren in suprafata de
250mp, A.1.1-casa, A.1.2-grajd cu sura. Cei
interesati au posibilitatea sa formuleze
opozitie, cu precizarea ca in termen de o
luna de la afisarea si publicarea somatiei,
judecatoria va proceda la judecarea cauzei.
Prezenta somatie se afiseaza la imobilul in
litigiu, la Judecatoria Sighisoara, la sediul
Primariei COmunei Vetca, jud.Mures si se
va publica intr-un ziar de larga raspandire,
pe cheltuiala reclamantilor.

SOMAŢII
l Reclamanții Codorean Marius Ioan şi
Codorean Radu-Constantin solicită
instanței să constate că au dobândit dreptul
de proprietate prin uzucapiune cu privire la
imobilul teren, în suprafață de 920mp, cu
numărul topografic 1141/6/2 înscris în
Cartea Funciară 54207 Gherla, în temeiul
art.28 alin.1 din Decretul-Lege nr.115/1938,
cu proprietar tabular Canta Vasile, cei interesați fiind invitați să facă opozițiune la
cererea de uzucapiune, aducându-li-se
totodată la cunoștință că, în termen de o
lună de ultima publicare, instanţa va
proceda la judecarea cauzei. Această cauză
face obiectul dosarului cu nr.4343/235/2019
și se află pe rolul Judecătoriei Gherla.
Următorul termen de judecată va fi în data
de 04.03.2021, ora 10:00.

DIVERSE
l S.C.Kronospan Sebes S.A (denumirea
titularului), titular al proiectului Construire
platformă betonată tehnologică, amenajare
parcare, amplasare containere și cabină
poartă, împrejmuire și utilități, anunță

publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Ilfov, pentru proiectul
Construire platformă betonată tehnologică,
amenajare parcare, amplasare containere și
cabină poartă, împrejmuire și utilități,
propus a fi amplasat în Oraș Chitila, jud.
Ilfov, str.Rudeni, parcela 181/28, 181/29,
181/30 (adresa amplasamentului). Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din
București, str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector
6, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-13:00
și vineri între 08:00-14:00, precum și la
următoarea adresă de internet http://apmif.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din
București.

14(alin1) și (2) din Legea cadastrului si
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Data de inceput a afișării: 05.01.2021.
Data de sfârșit a afișării: 05.03.2021. Adresa
locului afișării publice: Primăria Măneciu,
comuna Măneciu, sat Măneciu Ungureni,
nr. 273. Repere pentru identificarea locației:
centrul satului Măneciu Ungureni, nr. 273,
comuna Măneciu. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul: Primăria Măneciu, comuna
Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 273 si
site-ul ANCPI. Alte indicatii utile pentru cei
interesati: tel 0244295225, fax 0244295400,
e-mail contact@primaria-maneciu.ro Informații privind Programul național de
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot
obține de pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/

l Sc Fidagri S.R.L anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
„Dezvoltarea capacității S.C. Fidagri
S.R.L.”, propus a fi amplasat în județul
Călărași, comuna Dragoș Vodă, satul
Dragoș Vodă, cod poștal 917085, str.T 45, P
257, nr.cadastral 20265, CF20265. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru
protecția mediului A.P.M.Călărași, șos.
Chiciului, nr.2, judetul Călărași și la sediul
SC Fidagri S.R.L., cu sediul în județul Călărași, comuna Dragoș Vodă, sat Dragoș
Vodă, cod poștal 917085, str.T.45, P 257,
Camera 5, Cladirea C1, în zilele de luni-vineri, între orele 10:00-14:00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului
A.P.M.Călărași.

l Societatea AS3-Administrare Străzi S3
S.R.L., intenționează să încheie un contract
de achiziție publică pentru Lucrări de
proiectare, realizare, achiziție și montare de
butaforii pentru proiectul „Amenajare parc
tematic” în Parcul 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
13.01.2021, ora 12:00.

l Unitatea Administrativ Teritorială Viziru
din județul Brăila, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 4, 7, 8, 19, 21 începând cu data de 04.01.2021, pe o perioada
de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei
Viziru, conform art. 14, al. 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 Dinamic Insolv IPURL în calitate de
lichidator judiciar vă informează că împotriva S. Regional Holding SRL având CUI
27394446, J06/355/2010, a fost deschisă
procedura simplificata a falimentului prin
Sentinţa civilă nr. 495/18.12.2020 din dosar
nr. 1819/112/2020 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt invitaţi să-şi
depună cererile de creanţe la grefa instanţei
în temeiul Legii 85/2014.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului;
Denumire județ: Prahova; Denumire UAT:
Măneciu; Sectoare cadastrale: 74; 81. OCPI
Prahova anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale numerele 74; 81, pe o perioadă de
60 de zile calendaristice, conform art.

LICITAŢII

l Leavis Cont IPURL, in calitate de lichidator notific deschiderea procedurii simplificate a insolventei privind pe debitoarea SC
Benasciraf International SRL, cu sediul in
Va l e n i i d e M u n t e s t r. M i r o n
Radu Paraschivescu, nr.1, Jud Prahova,
CUI 30619026, J29/1336/2012, dosar
5845/105/2020 Tribunal Prahova. Termene:
termen pentru depunerea actelor de catre
debitoare conf. art. 67 alin din lege
04.01.2021, termenul pentru depunerea
opozitiilor de catre creditori 10 zile de la
primirea notificarii si termenul pentru solutionarea opozitiilor 10 zile dupa formularea
opozitiilor, inregistrare creante 04.02.2021,
verificare creante si afisare tabel preliminar
15.02.2021, solutionare contestatii si definitivare tabel 12.03.2021. Adunarea creditorilor 19.02.2021 ora 14:00 la sediul
lichidatorului. Votul va fi transmis prin
corespondenta, e-mail. Relatii la telefon
0723880617, e-mail: voichita_onofrei @
yahoo.com
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea - Gina, în calitate de lichidator
judiciar al „CMC Services Company” S.R.L
(În faliment/in bankruptcy/en faillite) cu
sediul în Loc. Pantelimon, str. Grigore Ghica
nr.6, camerele 1,2 și 3, Județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Ilfov cu J23/2950/2007,
CUI: 22687194 identificator unic la nivel
European J23/2950/2007notifică deschiderea
falimentului prin procedură simplificatăde
insolvenţăasocietății „CMC Services
Company” S.R.L. Societatea CMC Services
Company” S.R.L. are obligaţia ca în termen
de 10 zile de la deschiderea procedurii insolventei să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insol-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
venței si de insolvență. Termenul limită
pentru inventarierea bunurilor și încheierea
procesului verbal de inventar este
29.01.2021.Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe este 04.02.2021.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este
15.02.2021. Termenul pentru depunerea
contestațiilor la tabelul preliminar este de 7
zile de la publicarea acestuia in BPI.
Termenul pentru afișarea tabelului definitiv
al creanțelor este 12.03.2021. Termenul
pentru continuarea procedurii
este19.03.2021. Se notifică faptul că prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar mun. Iași, șos.Ștefan
cel Mare și Sfânt, nr.4, complesx Exclusive
Residence, bloc A2, demisol, spațiul nr.6, în
data de 22.02.2021. ora 10:00, având ca
ordine de zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor şi desemnarea preşedintelui acestuia;
2.Confirmarea lichidatorului judiciar și
stabilirea remunerației lichidatorului judiciar. Se notifică asociatii societăţii debitoare
faptul că va avea loc Adunarea Asociaţilor
la sediul lichidatorului judiciar în mun. Iași,
șos.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, complex
Exclusive Residence, bloc A2, demisol,
spațiul nr.6, în data 29.01.2021 ora 12:00, în
vederea desemnării administratorului
special.
l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ
Anunţă: Organizarea licitației publice
pentru vânzarea bunurilor imobile - terenuri
proprietatea privată a Municipiului PiatraNeamț 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei
de contact: Primăria Municipiului PiatraNeamț, strada Ștefan cel Mare nr.6-8,
Piatra-Neamț, județul Neamț, telefon:
0233218991, fax: 0233 215374, e-mail:
infopn@primariapn.ro, primariapn@yahoo.
com, C.U.I.: 2612790. 2. Informaţii generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea şi identificarea
bunurilor care urmează să fie vândute: licitație publică în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârilor Consiliului Local al
municipiului Piatra-Neamț nr. 217 din
27.08.2020 și HCL nr.249 din 17.09.2020 în
vederea vânzării a două terenuri, proprietate privată a Municipiului Piatra-Neamț: teren în suprafață de 24 mp. identificat cu
NC 67284, situat în Piatra-Neamț, str.
Ștefan cel Mare nr. 58 A; - teren în suprafață de 71 mp. identificat cu NC 64032,
situat în Piatra-Neamț, str. Mihai Viteazu
nr.fn. 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: în urma unei cereri scrise a persoanei
interesate, adresată Direcției Patrimoniu a
Municipiului Piatra-Neamț, Piatra-Neamț,
str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț.
transmisă cu cel puțin 4 zile înaintea licitației. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul autorității
contractante, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcția Patrimoniu a Municipiului Piatra-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Neamț, cu sediul în Piatra-Neamț, str.
Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț,
telefon 0233218991 – interior 207, fax
0233215375, adresa de e-mail alisa.gadioi@
primariapn.ro. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar :
costul documentației este de 100 lei și se
poate achita direct la casieria Municipiului
Piatra-Neamț, sau prin ordin de plată în
contul Municipiului Piatra-Neamț
RO82TREZ4915006XXX000150, deschis la
Trezoreria municipiului Piatra-Neamț. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
20 ianuarie 2021, ora 16:30. 4. Informaţii
privind ofertele: se regăsesc în caietul de
sarcini. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26 ianuarie 2021, ora 16.30. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr. 6-8, județul Neamț, Direcția Patrimoniu. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare- original și copie. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 27 ianuarie 2021, ora
12:00, la sediul Municipiului Piatra-Neamț,
strada Ștefan cel Mare nr.6-8, județul
Neamț. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de contencios administrativ
a Tribunalului Neamț, municipiul PiatraNeamț, cod 610012, județul Neamț, telefon/
fax 0233232363,e-mail: tr-neamț@just.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Inregistrare Fiscala
Seria A Numarul 1184675, apartinand SC
Vio si Asociatii SRL Slobozia, CUI 36478457. Se declara nul.
l Am pierdut Buletin, Permis și Card
ADR, pe numele de Pintiuta Vasile, le
declar nule.
l Nedelea Elena Elisabeta- pierdut Atestat
Coordonator de trafic de taxi. Îl declar nul.
l Suciu Alexandra Ioana- pierdut Certificat Coordonator de trafic de taxi. Îl declar
nul.
l Gabor Paul Sorin- pierdut Atestat Coordonator trafic de taxi. Îl declar nul.
l Declar pierdut și nul card tahograf
eliberat de ARR București pe numele Stoica
Marius.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea - Gina, C.I.F. 25259222, cu
sediul în mun. Iași, șos.Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr. 4, complex Exclusive Residence,
bloc A2, demisol, spațiul nr.6, Cod postal:
700498, jud.Iași, declară pierdute certificatele
constatatoare originale si certificatul de înregistrare original, pentru următoarele societăți:„Sirandreidav” S.R.L. cu sediul în mun.
Focșani, bd. Brăilei, nr. 4, bl. 10, sc. 1, et. 4,
ap. 17, jud. Vrancea, număr de ordine în
registrul comerțului J39/570/2013 ; CUI
32379736 și „CARPATINI CD” S.R.L. cu
sediul în sat Lepșa, com. Tulnici, T48, P1887,
jud. Vrancea, număr de ordine în registrul
comerțului J39/238/2011 ; CUI 28327160

