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OFERTE SERVICIU
l Gospodărie ŞtefăneştiIlfov organizează în data de
17.01.2020 concurs recrutare
pentru Şef formaţie. Detalii
la 0721.490.200.
l Primăria Stefăneştii de
Jos- Ilfov organizează în data
de 29.01.2020 concurs recrutare pentru 1 Expert. Detalii
la 021.361.35.29.
l Primăria Clinceni- Ilfov
organizează în data de
05.02.2020 concurs recrutare
pentru 1 Îngrijitor. Detalii la
021.369.40.41.
l Societatea Curent Metal
SRL, cu sediul în sat
Bungetu, strada DCL50,
nr.157F, comuna Văcăreşti,
jud. Dâmbovița, România,
J15/1375/2017, CUI:
37267059, angajează
muncitor necalificat în metalurgie cod COR 932911.
Persoanele interesate pot
depune CV-urile până la data
de 15.01.2020 la sediul societății noastre sau ne puteți
contacta la nr.de telefon:
0720.100.389, mail: info@
curentmetal.ro. Concursul va
avea loc pe data 16.01.2020.
l Societatea S_IND Process
Control organizează concurs
pentru ocuparea postului de
Inginer energetică industrială. Doritorii pot trimite
cererea, împreună cu CV şi
documentele care atestă
pregătirea profesională, la
adresa de email: office@s-ind.
eu până la data de
14.01.2020, ora 15.00.
Selecția candidaților va avea
loc în ziua de 15.01.2020, ora
09.30. Pentru relații: telefon
0760.275.583, dl. Badea Dan.
l Centrul Naţional de
Cultură a Romilor - Romano
Kher organizează concurs
pentru ocuparea următorului
post contractual de executie
pe perioada nedeterminată,
vacant: 1 post de execuţie Expert - grad IA - Compartiment Managementul
Resurselor Umane: - studii
superioare absolvite cu
diplomă de licenţă: ştiințe

juridice; - curs de inspector
resurse umane; - vechimea în
specialitatea cerută de post minim 5 ani. Concursul va
avea loc la sediul din Splaiul
Independenţei, nr.202A, etaj
9, sector 6, Bucureşti, în data
de 03.02.2020, ora 10:00,
proba scrisă şi proba interviu,
în data de 10.02.2020, ora
10:00. Relaţii suplimentare la
secretarul comisiei, telefon
021/313 52 11 sau pe pagina
de internet www.cncr.gov.ro
l Primăria comunei Mişca
organizează în data de 27
ianuarie 2020 la sediul
Primăriei comunei Mişca,
orele 12, concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă
determinată a unui post
vacant de natură contractuală de Administrator
public, din cadrul aparatului
de specialitate a primarului
comunei Mişca, județul Arad.
Condiţii specifice de participare la concurs: - studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul economic, - experienţă în administraţia publică
de minim 5 ani. Proba scrisă
a concursului va avea loc în
data de 27 ianuarie 2020,
orele 12:00, interviul în data
de 29 ianuarie 2020, orele
12:00. Depunerea dosarelor
pentru concurs se face până
la data de 23.01.2020 ora
09:00. Relaţii suplimentare
pot fi obţinute zilnic între
orele 8:00 - 16:00 la Secretarul comisiei- d-na Ciupea
Aurelia.
l Comuna Caraşova, județul
Caraş-Severin, organizează,
în baza HG nr.286/2011,
concurs pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie
vacante: muncitor calificat I
lăcătuş-instalator, la Compart i m e n t u l A d m i n i s t r a t i v.
Condiţii specifice: -studii: 10
clase; -calificare lăcătuş-instalator; -vechime în muncă:
minim 3 ani. Condiţii de
desfăşurare a concursului: a)
Concursul se desfăşoară la
sediul Primăriei Comunei

Caraşova, nr.274, astfel:
-Proba scrisă în data de
05.02.2020, ora 10.00; -Interviul în data de 06.02.2020,
ora 14.00; b)Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul
de înscriere sunt afişate la
sediul Primăriei Comunei
Caraşova. Termen-limită de
depunere a dosarelor:
28.01.2020. Relații suplimentare se pot obține la sediul
instituției sau la telefon:
0255.232.000. Selecţia dosarelor va avea loc în termen de
două zile de la data încetării
depunerii dosarelor de
înscriere.
l Colegiul Național
„Alexandru Ioan Cuza”,
municipiul Ploieşti, cu sediul
în Ploieşti, str.Trei Ierarhi,
nr.10, județul Prahova, în
conformitate cu HG
nr.286/2011, modificată şi
completată de HG
nr.1027/2014, organizează
concurs pentru ocuparea
unui post vacant contractual,
pentru perioadă nedeterminată. Analist programator:
-Studii superioare în informatică absolvite cu diplomă
de licență; -Fără vechime.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -Proba
scrisă în data de 5 februarie
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2020, ora 9.00, la sediul instituției; -Proba practică în data
de 7 februarie 2020, ora 9.00,
la sediul instituției; -Proba
interviu în data de 11
februarie 2020, ora 11.30, la
sediul instituției. Data-limită
până la care candidații vor
depune dosarele de înscriere
la concurs este de 28 ianuarie
2020, ora 12.00, la secretariatul unității. Date contact
telefon secretariat:
0344.802.070.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale de execuţie
temporar vacante din subunităţile de mai jos: a) Centrul
de coordonare Baraolt: -1
asistent social principal, nivel
studii superioare, cu vechime
în specialitatea studiilor:
minimum 6 ani şi 6 luni; -1
muncitor calificat (întreţinere), treapta I, nivel studii
medii /postliceale, cu vechime
în specialitatea studiilor şi/
sau vechime în funcţie:
minimum 6 ani şi 6 luni; b)
Centrul de plasament
„Borosnyay Kamilla” Târgu
Secuiesc: -1 psiholog practicant, nivel studii superioare,
cu vechime în specialitatea
studiilor: minimum 6 luni; c)

GATA!
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Centrul de zi pentru copilul
neglijat, abuzat Târgu Secuiesc: -1 educator, nivel studii
superioare, fără condiţii de
vechime în specialitatea
studiilor. Concursul va avea
loc în data de 29.01.2020, ora
9.00 -proba scrisă şi în data
de 03.02.2020, ora 9.00 -interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna.
Dosarul de înscriere la
concurs se poate depune la
secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna,
în perioada 14.01.202020.01.2020, între orele 8.0016.00. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul
instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Covasna: www.protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine de la secretarul
comisiei de concurs: Pánczél
R o z á l i a , n r. d e t e l e f o n :
0267.317.464.
l Spitalul Județean de
Urgență Slatina, jud.Olt, str.
Crişan, nr.5, organizează
concurs de recrutare a funcției contractuale de execuție
vacante pentru ocuparea
unui post de muncitor calificat -liftier, treapta IV, nivel
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studii G, pe durată nedeterminată, la Atelierul de întreținere și reparații instalații,
utilaje, clădiri din cadrul
Spitalului Județean de
Urgență Slatina. Condiţii
specifice de participare:
-școală generală; -curs de
calificare de liftier; -autorizație ISCIR vizată la zi.
Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de
06.02.2020, ora 9.00- proba
scrisă și proba interviu în
termen de 4 zile lucrătoare de
la susținerea probei scrise.
Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNO,
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului, până în data de
23.01.2020, ora 16.00, și
trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele
prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Bibliografia de concurs este afișată
la sediul unităţii și pe site-ul
spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se
pot obține la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.RUNO sau la nr.de
telefon: 0349.802.550.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Sector 4 organizează concurs, cu respectarea
prevederilor HG nr.286/2011,
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de
execuție vacante: Asistent
social treaptă de competență
practicant- 1 post, studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de
licență- specializare Asistență
socială, fără condiție de
vechime în muncă. Asistent
social treaptă de competență
specialist- 1 post, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență- specializare Asistență
socială, fără condiție de
vechime în muncă. Psiholog
treaptă de specializare Practicant- 2 posturi, studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de
licență- specializare Psihologie, fără condiție de

vechime în muncă. Psiholog
treaptă de specializare Specialist- 1 post, studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență- specializare Psihologie, fără condiție
de vechime în muncă.
Logoped- 1 post, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență- specializare Psihologie, vechime în specialitatea
studiilor minimum 6 luni.
Medic- 1 post, studii superioare, vechime în specialitatea
studiilor minimum 3 ani.
Inspector de Specialitate– 1
post, studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență, vechime
în specialitatea studiilor
minimum 6 luni. Inspector de
Specialitate– 1 post, studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de
licență, vechime în specialitatea studiilor minimum 6
ani și 6 luni. Educator - 1
post, studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat,
vechime în specialitatea
studiilor minimum 1 an.
Muncitor calificat– 1 post,
studii generale, curs calificare
bucătar, vechime în specialitatea studiilor minimum 6
luni. Îngrijitor copii– 2
posturi, studii generale,
vechime în muncă minimum
6 luni. Îngrijitor curățenie– 2
posturi, studii generale, fără
condiție de vechime în
muncă. Concursul se organizează la sediul DGASPC
Sector 4, din Str.Soldat Ion
Enache, nr.1A, Sector 4, și va
consta în susținerea unei
probe scrise, în data de
05.02.2020, ora 11.00 și proba
interviu în data de
10.02.2020, ora 11.00. Dosarele de concurs se depun la
sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Sector 4 până la
data de 27.01.2020, inclusiv și
trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din HG nr.
286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteri-

ilor de promovare în grade
sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia
de concurs sunt afișate la
sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 4, din Str.
Soldat Ion Enache, nr.1A și
pe pagina de internet a instit u ț i e i w w w. d g a s p c 4 . r o .
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul DGASPC
Sector 4, Str.Soldat Ion
Enache, nr.1A, etaj 1, telefon
0372.715.101
sau
0727.481.431, persoana de
contact Cudrenco Carmen–
Serviciul Resurse Umane-Salarizare, e-mail: resurse@
dgaspc4.ro.
l Primăria Sectorului 6 organizează concurs/ examen de
recrutare, astfel: •1 post de
expert (în Politici Publice),
înființat în afara organigramei, cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată, pentru implementarea proiectului
“Primărie Fără Hârtie și
Implicarea Cetățenilor în
Planificarea Strategică a
Sectorului 6”. Concursul/
Examenul se organizează la
sediul Primăriei Sectorului 6,
astfel: Proba scrisă: se va
desfășura în data de
05.02.2020, ora 10:00; Interviul- data și ora vor fi comunicate ulterior. Data limită de
depunere a dosarelor este
27.01.2020. Condiţii de participare stabilite pe baza fișei
postului vacant pentru
funcția contractuală de
expert (în Politici Publice),
înființat în afara organigramei: •Studii universitare
de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă;
•Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcției: -. Dosarele de
înscriere se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primăriei Sectorului 6

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
și trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G.
nr. 286/23.03.2011. Condițiile
de participare la concurs,
bibliografia și atribuțiile
prevăzute în fișa postului, se
afișează la sediul Primăriei
Sectorului 6 și pe site-ul:
www.primarie6.ro. Relații
suplimentare se pot obține la
sediul Primăriei Sector 6,
persoana de contact- Vlădulescu Diana Iulia- Consilier,
Serviciul Managementul
Resurselor Umane, telefon/
fax: 0376.204.439.
l Editura Academiei
Române, cu sediul în București, Calea 13 Septembrie,
nr.13, sector 5, telefon
021/3188146, scoate la
concurs, pe data de
29.01.2020, ora 10.00, probă
scrisă și interviul pe data de
31.01.2020, ora 10.00, următorul post temporar vacant:
–1 post Contabil Șef. Cerinţele postului: absolvent studii
superioare ASE –cu diplomă
de licență, cunoștințe temeinice de legislație a instituțiilor publice; cunoștințe
operare PC; experienţă pe
funcția de contabil șef
minimum 15 ani; capacitate
de adaptare, comunicare,
lucru în echipă, eficienţă;
atestat al Ministerului Finanțelor Publice în domeniul
Sistemului European de
Conturi (SEC). Dosarele de
concurs se primesc la Biroul
Resurse umane al Editurii
Academiei Române până la
data de 20.01.2019, ora 10.00.

CITAŢII
l Pârâtul Vatamanu Marian
este citat pentru termenul din
22.01.2020 în dosar nr
921/222 din 2019 al Judecătoriei Dorohoi.
l Chelariu Livia și Alupei
Olimpia sunt citate în dosarul
nr. 16395 /193/2017 al Judecătoriei Botoșani, termen de
judecată 27.02.2020.
l Se somează toți succesibilii
defunctei Apostolescu
Tudora, decedată la data de
24.12.2014, cu ultimul domiciliu în București, str.Ing.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Dumitru Zosima (Zossima)
nr.29, Sector 1, la sediul
Societății Profesionale Notariale Alexandru&Gheorghe
din București, Bd.Banu
Manta, nr.2, et.2, ap.3, sector
1, pe data de 27.02.2020, ora
15.00, pentru dezbaterea
succesiunii.
l Se somează toți succesibilii
defunctului Apostolescu
Ioan, decedat la data de
24.08.2006, cu ultimul domiciliu în București, str.Ing.
Dumitru Zosima (Zossima)
nr.29, sector 1, la sediul Societății Profesionale Notariale
Alexandru&Gheorghe din
București, Bd.Banu Manta,
nr.2, et.2, ap.3, sector 1, în
data de 27.02.2020, ora 15.00,
pentru dezbaterea succesiunii.
l Intimații Onofrei
Constantin, Ishikawa
Manuela Simona, Petenchea
Mona, Petenchea Ioana,
Plugaru Paul, Plugaru Petru,
Cuciureanu Doru, Petenchi
Paul, Petenchi Ioana Daniela,
Prisecaru Mariana Dorina,
Petenchea Manuela Simona,
Cuciureanu Florin sunt citați
la termenul din 05.02.2020 la
Tribunalul Botoșani în dosar
nr.10889/193/2008*, ora 8.30,
în recurs, obiect fond funciar,
recurentă fiind Albota Livia.
l Gere Erzsebet Katalin este
citată
în
dosar
nr.12080/182/2017 al Judecătoriei Baia Mare în calitate de
pârâtă în proces cu Iacob
Alexandru și Iacob Floare,
având ca obiect uzucapiune,
pentru termenul din 13 ianuarie 2020.

Diverse
Anunț din 10.01.2020
l Ministerul Fondurilor
Europene prin Direcţia Generală Programe Europene
Infrastructura Mare, cu
sediul în Șos. București-Ploiești, nr. 1 - 1B, Victoria Office
Intrarea str. Menuetului, nr. 7
Sector 1, București în calitate
de titular al Programului
Operațional Infrastructura
Mare 2014-2020, anunţă
publicul interesat asupra
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modificărilor acestuia,
potrivit cerințelor Hotărârii
de Guvern nr. 1076/2004
privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi
programe. Programul Operațional Infrastructura Mare
2014-2020 şi modificările
propuse pot fi consultate pe
site-ul http://mfe.gov.ro/
minister/autoritati-de-management/am-poim/ şi la sediul
Ministerului Fondurilor
Europene, Direcția Generală
Programe Europene
Infrastructura Mare din Șos.
Bucureşti-Ploieşti, nr. 1 - 1B,
Victoria Office Intrarea str.
Menuetului, nr. 7, Bucureşti,
Sector 1 - secretariat, de luni
până vineri, între orele 9.0014.00. Comentariile si sugestiile publicului se primesc la
sediul din Șos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 1 - 1B, Victoria
Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Bucureşti, Sector
1 şi/sau pe adresele de email
secretariat.dgpim@
fonduri-ue.ro şi srp@
mmediu.ro în termen de 15
zile de la data prezentului
anunț.

DIVERSE
l Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu în dosarul nr.
3211/111/2019 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, Secția a
II-a Civilă, privind pe debitoarea Arhitect Design SRL,
CUI 23659338, număr de
înregistrare în Registrul
Comerțului J05/979/2008, îi
notifică pe toți creditorii
debitoarei privind faptul că
p r i n
h o t ă r â r e a
nr.1396/F/2019 din data de
12.12.2019 pronunțată de
Tribunalul Bihor în dosarul
nr. 3211/111/2019 s-a dispus
începerea procedurii de faliment, față de societatea debitoare mai sus menționată, în
temeiul art.38 alin.2 lit. c pct.
4 şi art.70 din Legea 85/2014.
Prin hotărârea amintită s-au
fixat termenul limită, pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor la data de
27.01.2020, termenul limită
pentru verificarea creanțelor,
întocmirea şi publicarea tabe-

lului preliminar 07.02.2020,
termenul limită de întocmire
a tabelului definitiv
04.03.2020. Lichidatorul judiciar provizoriu a convocat
şedința adunării creditorilor
pe data de 20.02.2020, la ora
14:00, la sediul acestuia din
Oradea, str. Avram Iancu,
n r. 2 , a p . 1 1 , j u d . B i h o r,
ordinea de zi urmând a fi:
confirmarea lichidatorului
judiciar provizoriu şi aprobarea onorariului acestuia.
l SC Rewe România SRL,
cu sediul în comuna Ștefăneştii de Jos, str. Buşteni, nr.
7, județul Ilfov, anunță public
solicitarea de obținere a autorizației de mediu pentru
obiectivul „Penny Market”,
amplasat în Bacău, str.
Izvoare, nr. 2, județul Bacău.
Eventualele propuneri şi
sugestii din partea publicului
privind activitatea menționată vor fi transmise în scris
şi sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului Bacău, str.Oituz, nr.
23, județul Bacău, în zilele de
luni - joi, între orele 8.0016.30 şi vineri între orele
8.00-14.00, în termen de cel
mult 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Subscrisa S.C. Rural
Moldova S.R.L., Sat Frumuşica, Com. Frumuşica,
județul Botoşani, nr. RC
J07/308/2015, CUI 22112986,
reprezentată legal de dl.
Joerg Hess, în calitate de
A d m i n i s t r a t o r d s . n r.
2194/297/2019, având calitatea de Reclamant, cheamă
în judecată pe: Ursachi Georgeta, cu domiciliul în Sat
Iacobeni, Com. Dângeni,
Jud. Botoşani; Comisia
Locala de Fond Funciar
Dângeni; Comisia Judeteana
pentru Stabilirea Dreptului
de Proprietate Asupra Terenurilor Botoşani, având calitatea de pârâţi. Obiectul
acțiunii: Fond funciar- –
Cerere modificare Titlu de
p r o p r i e t a t e
n r.
53709/13.06.1995. Motive de
fapt: Situaţia juridică a
imobilului nu corespunde cu
situaţia reală din teren
Motive de drept: art. 112 si

III

urm. CPC, art. 58 Legea
18/1991, art. 235 Ordinul
ANCPI nr. 700/2014. Mijoace
de proba: Înscrisuri; Expertiza de specialitate; Instanța:
Judecătoria Săveni.
l VIA Insolv SPRL
Ploieşti, str. Banatului, nr. 1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită lichidator judiciar prin sentinta
n r. 1 1 0 1 d i n d a t a d e
19.12.2019 si incheierea de
indreptare eroare materiala
din data de 06.01.2020
pronuntate de Tribunalul
Prahova, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal Biroul faliment, în dosarul
7287/105/2011, anunţă
deschiderea procedurii
generale a falimentului
Condorii Sult SRL cu sediul
social in Ploiesti, str. Liliacului, nr. 4, judet Prahova,
CIF
RO2993822,
J29/3624/1992. Termenul
limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar
al creanţelor este
03.02.2020. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor
este 28.02.2020. Termenul
pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este
2 3 . 0 3 . 2 0 2 0 . Te r m e n u l
pentru soluționarea contestațiilor şi afişarea tabelului
definitiv consolidat al
creanţelor este 01.04.2020.

SOMAŢII
l Se aduce la cunostinta ca
pe rolul Judecatoriei
Chisineu Cris se afla dosarul
nr. 1854/210/2019 cu termen
de judecata la data de
22.01.2020, avand ca obiect
cererea lui Serban Ioan,
pentru constatarea dobandirii de catre paraul Hodre
Flore Gheorghe a dreptului
de proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului din
Vinatori nr. 200 jud. Arad,
inscris in CF 2906 Vinatori
topo 1954/a/2, avand proprietar tabular pe Hodre Ioan.

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

Persoanele interesate pot
face opozitie la numarul de
dosar indicat mai sus in
termen de o luna de la data
publicarii prezentei somatii.
l Prin cererea inregistrata
sub dosar nr. 1831 privind pe
reclamanta Serac Iosana in
contradictoriu cu paratul
Aron Ioan avand ca obiect
uzucapiune, care solicita
inscrierea dreptului de
proprietate prin uzucapiune
asupra cotei de ½ parti
asupra imobilului teren intravilan imprejmuit inscris in
CF nr. 302971 Craiva, casa
cu nr. adm. Vechi 23, nou
375, identificat prin numarul
topographic 43, 44, in suprafata de 1795 mpm a rpoprietarului tabular sub B1. In
urma acesteia, in baza art.
130 din Decretul-Lege nr.
115/1938, sunt somati toti cei
interesati de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria
Ineu deoarece in caz contrar,
in termen de la o luna de la
aceasta ultima publicare se
va proceda la solutionarea
cererii. Prezenta somatie se
va afisa timp de o luna la
avizierul Judecatoriei Ineu si
la Primaria comunei Craiva.

LICITAŢII
l Anunț de vânzare. În data
de 23.01.2020, ora 15.00, va
avea loc la sediul Primăriei
Sector 3 din Șos. Mihai
Bravu nr.428 (în incinta Liceului Mihai Bravu), et.2,
sector 3, vânzarea prin licitație publică cu strigare a
spațiului comercial situat în
Str. Doamnei nr. 5, sector 3.
Spațiul comercial ce urmează
a fi scos la licitație reprezintă
anexele spațiului situat în Str.
Doamnei nr. 5, sector 3,
proprietate personală prin
intermediul căruia se face
accesul, compus din grup
sanitar, hol şi depozit în
suprafață de 6,65 mp şi cotă
indiviză teren în suprafață de
0,59 mp. Prețul de pornire al
licitației este de 4849 euro.
Pentru relații suplimentare
puteți suna la Compartimentul Spații Comerciale din
cadrul Primăriei Sector 3 tel. 021.341.08.43.

GATA!
Simplu, nu?

l SCM COM GRUP - în
reorganizare anunta
vanzarea prin licitatie
publica a bunului imobil,
reprezentand spatiu comercia l - a t e l i e r, i n s u p r a f a t a
construita de 51 mp, suprafata utila 45 mp, inscris in
C.F. nr. 30118-C1-U17/Baile
Herculane, numar cadastral
30118-C1-U17, situat administrativ in Baile Herculane,
nr.42, bl.(42) 19, sc.A, Parter,
nr.ap.I/d, jud. Caras-Severin
pretul de pornire al licitatiei
este de 100% din pretul de
evaluare, respectiv 117.524
Lei + T.V.A. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de
la sediul ales al administratorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355-429 116,
pretul caietelor de sarcini
fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de
20.01.2020, orele 12.00, la
sediul ales al administratorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va organiza o noua
licitatie in data de
27.01.2020, orele 12.00.
l SC Mannheim Oil SRL - în
faliment anunta vanzarea
prin licitatie publica a bunului
imobil, reprezentand teren/
constructii, inscris in C.F. nr.
30101/Slatina-Timis, nr. top :
31 –Sadova Veche, Cad: C1,
Top: 31, aflat in proprietatea
debitoarei S.C. Mannheim Oil
S.R.L., situat administrativ in
Comuna Slatina Timis, sat
Sadova Veche, nr.158, denumita generic “Statie distributie carburanti”. Pretul de
pornire al licitatiei este de 70
% din pretul de evaluare,
respectiv 1.001.418 Lei +
T.V.A, Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul
ales al lichidatorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21,
jud.Caras-Severin, telefon
0355-429 116, pretul caietelor
de sarcini fiind de 500 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in
data de 27.01.2020, orele
12.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str.
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P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare,
se va organiza o noua licitatie
in data de 27.02.2020, orele
12.00.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Comuna Ciorani, satul Cioranii
de Jos, județul Prahova,
telefon: 0244.462.025, fax:
0244.462.025, e-mail: administrator@primariaciorani.ro, cod
fiscal: 2845648. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care
urmează să fie concesionat:
teren în suprafață de 2.444 mp,
situat în T27, P854, nr.cadastral

22347, proprietate privată a
Comunei Ciorani, pentru efectuarea inspecției periodice la
autovehicule, service auto,
vulcanizare şi comercializare
piese şi produse auto, conform
HCL nr. 3/08.01.2020 şi temeiului legal: OUG 57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin
solicitarea scrisă, transmisă cu
cel puțin 4 zile înainte, de la
sediul Primăriei Comunei
Ciorani. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia
de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Ciorani,

satul Cioranii de Jos, județul
Prahova. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este
cazul: 100 Lei, se achită
numerar la casieria Primăriei
Comunei Ciorani. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.01.2020, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 05.02.2020, ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: la Registratura
Primăriei Comunei Ciorani,
satul Cioranii de Jos, județul
Prahova. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 06.02.2020, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei
Ciorani, satul Cioranii de Jos,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
județul Prahova. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax
şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate
introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunal u l u i P r a h o v a , s t r. P i a ț a
Victoriei, nr. 10, Ploieşti, județul
Prahova, telefon: 0244.544.781,
fax: 0244.544.781,
0244.544.598, 0244.544.230,
e-mail: tb-prahova-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
10.01.2020.

PIERDERI
l Se declară pierdut certificatul de pregătire profesională pe numele Saracut Sorin

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Alexandru cu numărul
0404875000 emis la data de
15.03.2017.
l Pierdut Atestat transport
persoane eliberat de ARR
Bucureşti pe numele Matreşu
Ionel. Se declară nul.
l SC Uni-Class Auto SRL
(RO26935845) declară pierdut
Certificatul de Înregistrare în
Scopuri de TVA.
l Societatea Ferma
Domnu Radu SRL, CUI:
29154555, declară pierdute
toate actele aferente aparatului fiscal marca DATECS
model MP55, seria
0 1 4 0 1 7 5 6 9 0 , re s p e c t iv
declarație de instalare,
număr de ordine ANAF,
carte de intervenție, registrul special.

