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OFERTE SERVICIU
l SC Euro Strada SRL angajează:
bucătarix5, maistru normatorx4.
Oferim salariu motivant. Tel.
0268.312.177
l Firmă partener Amazon angajăm
șofer cat.B pt.curierat Anglia și
Scoția. Plecare imediată. Relații la
telefon: 0739.615.651.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str. Independenţei nr. 4
bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
unei funcţii contractuale vacante de
execuţie pe perioadă nedeterminată
de asistent registrator tr. I, din
cadrul BCPI Alexandria-Serviciul
Publicitate Imobiliară. Concursul se
va desfășura în perioada
11-16.07.2019, orele 10.00. Perioada
de depunere a dosarelor este
19.06.2019-02.07.2019, la sediul
OCPI Teleorman. Pentru date suplimentare consultaţi site-ul OCPI
Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Spitalul Orășenesc Ineu, cu
sediul în Ineu, str.Republicii, nr.2,
jud.Arad, organizează în data de
10.07.2019, ora 09.00, concurs,
conform HG 286/2011 și HG 1027/
noiembrie 2014, pentru următoarele
posturi contractual vacante: -un
post de asistent medical generalist
în cadrul Compartimentului de
Pediatrie; -2 posturi de fiziokinetoterapeut, respectiv un post în cadrul
Compartimentului Recuperare
Medicină Fizică și Balneologie și un
al doilea post în cadrul Ambulatoriului Recuperare Medicină Fizică
și Balneologie. Concursul constă în
proba scrisă, care va avea loc în
data de 10.07.2019, ora 09.00, și
proba practică în data de
10.07.2019, ora 14.00, la sediul
Spitalului Orășenesc Ineu. Condiții
de participare: 1.Condiții generale:
-pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute la art.3 din
HGR 286/2011. 2.Condiții specifice
pentru asistent medical generalist:
-diplomă de absolvire școală postliceală sau echivalent în domeniu;
-diplomă de bacalaureat; -certificat
de exercitare a profesiei; -autorizație liberă practică vizată la zi;
-cunoștințe operare PC; -vechime în
specialitate: minim 3 luni; 3.
Condiții specifice pentru fiziokinetoterapeut: -diplomă de absolvire a
Facultății de Medicină și Farmacie
licențiat în fizichinetoterapie;
-diplomă de bacalaureat; -autorizație liberă practică; -aviz anual al
autorizației de liberă practică;
-cunoștințe operare PC; -vechime în
specialitate: minim 3 luni. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a

III-a, la sediul Spitalului Orășenesc
Ineu. Relații suplimentare la sediul
Spitalului Orășenesc Ineu, persoană
de contact: Haragea Adina, telefon:
0254.511.220.
l Spitalul Municipal Oltenița, cu
sediul în localitatea Oltenița, str.
Argeșului, nr.134, judeţul Călărași,
organizează concurs în vederea
ocupării următoarelor funcții
contractuale vacante: -un post de
asistent medical șef (PL) în cadrul
secției medicină internă; -un post de
asistent medical șef (PL) în cadrul
secției obstetrică ginecologie; -un
post de asistent medical șef (PL) în
cadrul secției pediatrie. Condiții
generale de participare la concurs
sunt cuprinse în art.3 din HGR
nr.286/2011, pentru aprobarea 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 aprobat, cu modificările și
completările ulterioare, Ordinul MS
1470/2011, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea
în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din
unitățile sanitare publice din sectorul
sanitar. Concursul se va desfășura la
sediul spitalului menționat mai sus,
astfel: -proba scrisă- 11.07.2019, ora
11.00; -interviul- 15.07.2019, ora
11.00. Condiții generale pentru
participarea la concurs: -are cetățenie română; -cunoaște limba
română, scris și vorbit; -are vârsta
minimă reglementată de prevederile
legale; -are capacitatea deplină de
exercițiu; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidiează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; -îndeplinește
condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la
concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului sau contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu servicul,
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 vacante
pentru care candidează, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice: -pentru
postul de asistent șef secție: -diplomă
de studii medii postliceale sanitare,
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform HG nr.797/1997;
diplomă de licență (după caz);
-deține diplomă de bacalaureat;
-deține certificat de membru eliberat
de OAMGMAMR; -deține aviz de
participare la concurs eliberat de

OAMGMAMR; -deține grad principal ca asistent medical generalist;
-deține abilități de utilizare PC.
Dosarul de concurs va conține în
mod obligatoriu următoarele documente: -act de identitate -copie;
-cerere înscriere concurs; -diplomă
de studii medii postliceale sanitare,
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform HG nr.797/1997;
diplomă de licență (după caz);
-carnet de muncă, după caz, un act
care să ateste vechimea în muncă și,
după caz, în specialitate -copie (5 ani
vechime în specialitate); -certificat
de membru eliberat de OAMGMAMR; -aviz de participare la
concurs eliberat de OAMGMAMR;
-adeverință medicală care să ateste
starea de sănătate; -recomandare
ultimul loc de muncă; -taxă participare concurs: 50Lei. Dosarele de
concurs se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Tematica și bibliografia de concurs se afișează la sediul
unității. Relații suplimentare:
tel.0242.515.931, int.237.
l Spitalul Municipal Câmpulung
Moldovenesc, jud.Suceava, organizează concurs pentru ocuparea unui
post contractual temporar vacant,
conform HG nr.286/2011, de infirmieră în cadrul Secției Neurologie a
Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc. Calendar concurs:
-08.07.2019, ora 12.00 -proba scrisă;
-10.07.2019, ora 12.00 -proba practică. Dosarele pentru înscrierea la
concurs se vor depune la Biroul
RUNOS și Contencios al Spitalului
Municipal Câmpulung Moldovenesc în termen de 5 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului și
vor cuprinde următoarele acte:
-cerere de înscriere la concurs;
-copie după certificatul de naștere,
căsătorie, naștere a copiilor, buletin,
diplomă de studii; -copia carnetului
de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă; -fișă medicală -fișă de aptitudini medicina muncii; -curriculum vitae; -recomandare de la
ultimul loc de muncă, acolo unde
este cazul; -cazier judiciar; Taxă
concurs: 100Lei. Condiţii specifice:
-studii: școală generală; -nu se solicită vechime în muncă. Relaţii
suplimentare referitoare la tematică
și bibliografie se pot obține de la
sediul unităţii sau la telefon:
0230.312.023, între orele 7.30-16.00,
persoană de contact: Mera Nicoleta.
l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și
Inspecţie Socială Timiș (AJPIS)
organizează concurs pentru
ocuparea unei funcţii publice
vacante de inspector social principal. Concursul se organizează la
sediul AJPIS din Timișoara, în data
de 22.07.2019, ora 10.00, proba
scrisă. Dosarele de participare la
concurs se pot depune în 20 zile de
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la data publicării anunțului. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
tel.0723.918.283 și pe site-ul instituţiei: http://timis.mmanpis.ro
l Muzeul Bucovinei, cu sediul în
Suceava, str.Ștefan cel Mare, nr.33,
județul Suceava, organizează în
temeiul HG nr.286/2011, modificată
și completată de HG nr.1027/2014,
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de conservator, studii superioare, gr.II -Serviciul Conservare. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă în
data de 12.07.2019, ora 10.00;
-proba interviu se susţine într-un
termen de maxim 4 zile lucrătoare
de la data susţinerii primei probe.
Data, ora și ziua interviului se vor
afișa după proba scrisă. Pentru
participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice pentru postul
de conservator, studii superioare,
gradul II -Serviciul Conservare: 1.
Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; 2.Vechime în muncă de
minim 6 luni; 3.Cunoștinţe de
operare pe calculator: medii (Word,
Excel); 4.Limbi străine: nivel mediu
la o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană)
-citit, scris, vorbit; 5.Abilităţi, calităţi și aptitudini necesare: aptitudini practice; 6.Cerinţe specifice:
manipulare elemente de arhitectură
de dimensiuni și mase mari, lucru la
înălţime, lucru în condiţii atmosferice grele, lucru cu substanţe
chimice toxice, disponibilitate
pentru efort psihic și fizic prelungit;
7.Locul în care își desfășoară activitatea: Muzeul Satului Bucovinean,
conservarea patrimoniului cultural
imobil și mobil (suport lemn).
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul instituției și
pe pagina de internet, respectiv
până în data de 02.07.2019, ora
16.00. Dosarele se vor verifica de
către comisia de concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se vor
afișa la sediul instituției și pe site-ul:
www.muzeulbucovinei.ro. Informaţii suplimentare și bibliografia
necesară se pot obţine de la sediul
instituţiei, telefon: 0230.216.439 și
pe site-ul: www.muzeulbucovinei.ro.
l Clubul Sportiv Carpați Sinaia, cu
sediul în Sinaia, B-dul Carol I,
nr.40, jud.Prahova, organizează
concurs sau examen pentru un post
contractual vacant de contabil
(normă întreagă). Concursul se va
desfășura în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011: -Proba scrisă
în data de 10.07.2019, ora 11.00;
-Proba practică în data de
10.07.2019, ora 12.00; -Anunțarea
rezultatelor în data de 11.07.2019,
ora 12.00. Condiții de participare
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specifice: -studii de specialitate
(contabilitate bugetară), experiență
de minim 1 an în domeniu. Dosarele se depun la sediul clubului
până în data de 02.07.2019, ora
15.00. Bibliografie: Legea 82/1991,
OMFP 286/2009, OMFP 1792/200.
Relații suplimentare la sediul
clubului, persoană de contact:
Coman Liviu, tel.0723.657.810.
l Direcția de Gospodărie Comunală, cu sediul în localitatea
Beclean, str.1 Decembrie 1918, nr.5,
judeţul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractual vacante de
muncitor calificat, pe perioadă
nedeterminată, 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 10.07.2019, ora 09.00;
-Proba practică în data de
11.07.2019, ora 09.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -absolvent școală
profesională; -certificat de calificare
în domeniul mecanic; -posesor al
permisului de conducere ctg.Tr;
-vechime în muncă -peste 15 ani;
-fără cazier judiciar; -capacitate
deplină de exercițiu; -să aibă o stare
de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medic. 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
Direcției de Gospodărie Comunală
Beclean. Relaţii suplimentare la
sediul Direcției de Gospodărie
Comunală Beclean, persoană de
contact: Buteanu Mirela, telefon:
0263.343.685, fax: 0263.343.685,
e-mail: dgcbeclean@outlook.com
l Primăria Orașului Baia de Arieș,
cu sediul în Baia de Arieș, str.Piaţa
Băii, nr.1, cod poștal 515300,
judeţul Alba, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de conducător autospecială, 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 10.07.2019, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
12.07.2019, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii medii;
-vechime: minim 5 ani; -permis de
conducere categoriile B, C, D, E;
-condiţii generale, cele prevăzute de
art.3 din HG nr.286/2011. 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:
Primăria Orașului Baia de Arieș, cu
sediul în Baia de Arieș, str.Piaţa
Băii, nr.1, cod poștal 515300,
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l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție
vacante de muncitor necalificat
întreținere personal auxiliar învățămât. Concursul se organizează la
sediul Primăriei comunei Cernica,
județul Ilfov, în data de 10 iulie
2019, la ora 11.00- proba scrisă şi 12
iulie 2019 -interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul
Primăriei comunei Cernica, județ
Ilfov. Cerințe: Studii minime generale, minim 2 ani vechime. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Cernica, judet
Ilfov din strada Traian nr.10, email:
primaria_cernica@yahoo.com,
telefon (021) 369.51.55- persoană
contact Simion Claudia -Şef birou.
l Administrația Municipală pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant
(funcție publică) de: Expert, grad
profesional superior –Compartimentul Avize –1 post (ID 509441). ●
Condiţiile Generale pentru participarea la concurs sunt prevăzute in
articolul 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările
şi comp letările ulterioare; ●
Condiții specifice privind ocuparea
postului de Expert, grad profesional superior: -vechimea minima in
specialitatea studiilor –7 ani;
-pregătirea de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
in ştiințe economice. Proba scrisă a
concursului se va desfăşura în data
de 18.07.2019, ora 11:00 la sediul
Administrației Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic, din B-dul Națiunile Unite,
nr. 1, bl. 108 A, interviul se va
susţine, de regulă, într-un termen
de maximum 5 zile lucrătoare de la
data susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune la sediul Administrației
Municipale pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic, din

B-dul Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108
A, în termen de 20 zile de la data
publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial, partea a-III-a, de
luni până vineri între orele 10.00
-15.00, în perioada 18.06
–08.07.2019. Cerinţele specifice
privind ocuparea posturilor se vor
afişa la sediul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, din B-dul
Națiunile Unite, nr. 1, bl. 108 A şi
p e s i t e - u l A M C C R S ( w w w.
amccrs-pmb.ro). Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul
de telefon 0213715050 int. 206,
persoana de contact Alexandra
Micu, e-mail alexandra.micu@
amccrs-pmb.ro.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Proprietar închiriez apartament
4 camere, mobilat, utilat lux, B-dul
Muncii, Braşov. 0722/370135
(17.00- 19.30).

CITAŢII
l EL Mahdy Shaban Hosam
Hassan este citat în calitate pârât în
dosarul nr.1274/211/2019 al Judecătoriei Cluj Napoca pentru data de
11.07.2019, ora 10.30, sala 76, în
procesul de divorţ intentat de reclamanta El Mahdy Iuliana Cristina.
l Subsemnata Gurincu Maria,
domiciliată în sat Petricani, oraş
Săveni, jud. Botoşani, cheamă în
judecată pe pârâtele Merticariu
Aneta, domiciliată în Ştiubieni, jud.
Botoşani, Dobrea Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, nu cunoaştem
adresa completă, Valenciuc Iulian,
domiciliat în mun. Timişoara, jud.
Timiş, nu cunoaştem adresa
completă, pentru: ieşirea din indiviziune parţială în ceea ce priveşte
bunurile succesorale rămase de pe
urma defuncţilor Grădinariu
Dumitru şi Grădinariu Natalia,
referitor la suprafaţa de 41.800 mp.
teren extravilan, înscris în T.P. nr.
41.453/ 18.08.1994, situat în sat.
Ichimeni Noi, com. Avrămeni, jud.
Botoşani, cu cheltuieli de judecată.
Dosarul are nr. 432/297/2019 şi este
înregistrat pe rolul Judecătoriei
Săveni, jud. Botoşani.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială Valea Stanciului, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral 42, începând cu
data de 24.06.2019, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Primăriei,
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.
l In etapa 2 de elaborare a propunerilor de PUZ. Primarul orasului
Pecica, Antal Petru, anunta
publicul, autoritatile interesate si
proprietarii terenurilor din zona
despre elaborarea propunerilor
PUZ si RLU - „Extindere zonă
industrie nepoluantă, depozitare şi
servicii”. Beneficiarului PUZ-ului
este investitorul privat S.C Arsat
Industrie SRL prin Ghinea Andrei,
cu drept de proprietate al terenului
in suprafata de 93.600 mp, situat
pe teritoriul administrativ al
orasului Pecica, extravilanul localitatii Pecica, identificat prin: proprietari al terenului, avand o suprafata
de 93.600 mp, situat pe teritoriul
administrativ al orasului Pecica,
extravilanul localitatii Pecica, identificat prin: CF 309822; nr. cad 2594,
top139.747/8,S = 5.000mp CF
307467; nr. cad 307467,S = 5.000
mp; CF 308548; nr. cad 308548, S =
7.210 mp; CF 308550; nr. cad
308550, S = 7.520 mp; CF 308547;
nr. cad 308547, S = 6.000 mp; CF
312773; nr. cad 312773, S = 19.100
mp; CF 301229; nr. cad 301229, S =
5.100 mp; CF 309941; nr. cad
309941, S = 5.800 mp; CF 308598;
nr. cad 308598, S = 6.000 mp.
Respective în inxtravilanul localitatii PECICA, inscris în CF 310849;
nr. cad 310849, S = 15.010 mp CF
308600; nr. cad 308849,S = 11.860
mp. Suprafata totala = 93.600 mp;
- Proprietar: S.C Arsat Industrie
S.R.L. - Coproprietari Şeitinean
Aglaia, Florescu Ioan, Iankai
Felicia, cota 3/5; Ghinea Valerică şi
Ghinea Paulina, cota 2/5. -Drept de
servitute de trecere înscris în
favoarea SCE ON. Gaz România
SA Tîrgu Mureş punct de lucru
stabil Centru Operaţional Arad
conform act nr. 3312/2007; -Drept
de ipotecă înscris în favoarea Ing
Bank N.V. Amsterdam Sucursala
B u c u r e ş t i c o n f o r m a c t n r.
571/24.03.2015, 1514/14.08.2015;
1506/18.08.2017. Proiectantul
PUZ-ului este , d-nul arhitect Feier
Ioan. Publicul este invitat sa
consulte documentele privind
propunerile de PUZ si sa transmita
observatii si sugestii asupra acestor
documente la sediul Primariei
orasului Pecica, in perioada
11.06.2019-01.07.2019. Se organizeaza dezbatere publica, ca metoda
de consultare, in data de 07.05.2019,
ora 12:00, la sediul Primariei
orasului Pecica str.2 nr.150, biroul
de Urbanism. Raspunsurile la
observatiile si sugestiile transmise
precum si rezultatele informarii si
consultarii se vor posta pe site-ul
primariei si se vor afisa la sediul
acesteia in termen de 15 zile de la
incheierea perioadei de consultare
(in perioada 01.07.2019-15.07.2019)
Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului
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judeţul Alba. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Oraşului Baia de
Arieş, cu sediul în Baia de Arieş, str.
Piaţa Băii, nr.1, cod poştal 515300,
judeţul Alba, persoană de contact:
Harda Nicolae, telefon:
0258.775.002, fax: 0258.775.900.

II

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

➤ plătește cu cardul

sunt: - Cozma Marius - inspector
urbanism; - Sinka Pavel - (anunt in
presa locala sip e site-ul Primariei
Pecica) tel. 0755-086.776, 0257468.323 - interior 33, primaria.
pecica@upcmail.ro.
l Unitatea administrativ teritorială Ruşețu, județul Buzău, anunță
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 7, 8, 21, 25, 26 şi 27,
începând cu data de 24 iunie 2019,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Consiliului local situat la adresa:
str 1 Decembrie 1918, nr.33 sat
Ruşețu, comuna Ruşețu, județul
Buzău, conform art.14 alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare a
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei şi pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru şi P ublicitate I mobiliară.

SOMAŢII
l Romania. Judecatoria Sannic o l a u M a r e . D o s a r N r.
1296/295/2019. Somatie emisa de
Judecatoria Sannicolau Mare in
dosarul nr. 1296/295/2019, Prin care
se aduce la cunostinta tuturor celor
interesati ca petentii Matei Dan si
Matei Elena, dom. in loc. Sanpetru
Mare, nr.707. jud. Timis, cu dom.
ales pentru comunicarea actelor de
procedura la sediul Societatii civile
de avocati-Doandes si Asociatii, in
Sannicolau Mare, str. Gheorghe.
Lazar, nr.13, bl. L5, sc.B, ap.2, jud.
Timis, care au formulat actiune
civila uzucapiune, prin care a solicitat instantei si constate ci au
dobandit prin uzucapiune dreptul
de proprietate asupra imobilului
reprezentand casa cu nr. 707 si
teren intravilan in suprafata de 959
mp, situat in Sanpetru Mare, jud.
Timis, inscris in CF nr. 401243
Sanpetru Mare, nr. top. 107-108/b,
cu intabularea in cartea funciara a
petentilor a dreptului de proprietate asupra imobilului, cu titlu
drept dobandit prin uzucapiune. In
baza art. 130 din decretul Lege
115/1938 cei interesati sunt invitati
sa faca opozitie, in termen de o
luna de la afisarea prezentei.

LICITAŢII
l CUP Dunărea SA organizează la
sediul din Brăila, Strada Piaţa
Uzinei nr. 1, selecţia de oferte
pentru punerea în aplicare a HCLM
193/27.04.2018 şi HCLM
497/24.09.2018. Ofertele se vor
depune până în data de 20.06.2019,
ora 10.00.
l Anunț de participare. SC. HighTech Industry Park Craiova SA
anunță licitație deschisă cu ofertă
în plic pentru rețea de hidranți

GATA!
Simplu, nu?

exteriori şi interiori. Pentru mai
multe detalii, accesați pagina: www.
hightechindustrypark.ro, secțiunea
Achiziții bunuri, servicii şi lucrări.
l Asociaţia Composesoratului
„Foştilor Urbarialişti” din localitatea
Hodiş, judeţul Arad, organizează în
data de 23.06.2019, ora 17.00, în
incinta Căminului Cultural din localitatea Hodiş, judeţul Arad, licitaţie în
vederea vânzării următoarelor:
-Tractor Belarus anul fabricaţiei 2011;
-Tocător resturi vegetale anul fabricaţiei 2011; -Plug reversibil 3 capuri;
-Disc L KO 3,6. Tel.0757.570.519.
Consiliul de Administrație.
l Debitorul SC Barocco Fleish SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii
S.P.R.L., scoate la vanzare: Mijloace
fixe de carmangerie; Pretul de pornire
al licitatiei este diminuat cu 60% fata
de valoarea stabilita in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte
exclusiv TVA. Participantii la licitatie
vor trebui sa achizitioneze pana la
data si ora licitatiei Caietul de
Sarcini. Pretul Caietului de sarcini
reprezinta 1% din valoarea bunurilor
pentru care se liciteaza si va fi achitat
in numerar pe seama lichidatorului
judiciar. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea in
c o n t u l n r. R O 6 8 P I R B
4207709668001000 deschis la Piraeus
Bank-Suc.Iuliu Maniu, cel tarziu
pana la data si ora sedintei de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei pentru fiecare bun
pentru care se liciteaza. Pretul Caietului de sarcini poate fi achitat in
contul lichidatorului judiciar nr. RO
43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la Ing Bank –Sucursala Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr. 71,
et. 5, sector 1. Listele cu bunurile
scoase la licitatie poate fi obtinuta de
la lichidatorul judiciar. Prima sedinta
de licitatie va avea loc in data de
02.07.2019 ora 14.00. Daca bunurile
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatie vor avea loc
in data de: 09.07.2019, 16.07.2019,
23.07.2019, 30.07.2019, 06.08.2019,
13.08.2019, 20.08.2019, 27.08.2019 si
03.09.2019 ora 14.00, pretul de
pornire ramanand acelasi. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura
la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
cam. 502-505, sector 1, Bucuresti.
Pentru relatii suplimentare sunati la
tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.

PIERDERI
l Pierdut Carnet de Conducere
Ambarcațiuni de agrement pentru
categoriile C şi D, cu numărul
18052 emis de Căpitănia Tulcea în
data de 02.08.2007 pe numele Curecheriu Dan Sandu. Îl declar nul!

