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OFERTE SERVICIU
l Muncitori construcții pentru Oslo,
Norvegia. Salariu 1.500Euro, cazare.
0784.889.939.
l BAI LI IMPEX angajează șef raion/
adjunct mărfuri full-time. Cerințele candidatului: vorbește limba engleză, cunoștințe
operare calculator, salariul 2.080Lei cu
contract pe perioadă nedeterminată. Detalii
la nr. tel.0765.882.314.
l SC Geraico Prod COM SRL-angajeaza
manipulant marfa si spalator vase. Cerinte studii medii.Oferta:salariu atractiv, tichete
de masa.Cv-urile se vor depune la sediul
firmei din Hateg, str. T. Vladimirescu, bl.
30B, jud. Hunedoara. sau e-mail: office@
geraico.ro,tel/fax 0254777787.

Centre destinate îngrijirii copilului și familiei
Denumirea complexului
Complexul de Servicii
Comunitare Neculai
Roșca Codreanu Bârlad

l SC Tara Hategului SA-angajeaza spalator
vase. Cerinte - studii medii.Oferta:salariu
atractiv, tichete de masa.Cv-urile se vor
depune la sediul firmei din Hateg, str. T.
Vladimirescu, bl. 30B, jud. Hunedoara. sau
sau e-mail: office@geraico.ro, tel/fax
0254777787.

Complexul de Servicii
Comunitare nr.2 Bârlad

l Sc Patiseria Donke SRL din Arad, angajeaza un lucrator bucatarie (spalator vase
mari), COD COR 941201. Conditii 8 clase,
cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura
burek). CV se vor depune la adresa zoran_
mutavschi@yahoo.com, pana la data de
22.09.2019 iar selectia candidatilor va avea
loc in data de 23.09.2019. Info tel;
0745330061.

Complexul de Servicii
Comunitare pentru
Persoana cu Dizabilități
Bârlad

l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Creșterea Bubalinelor Șercaia, (SCDCB
Șercaia) cu sediul în localitatea Șercaia,
strada Câmpului, nr.2, jud.Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de contabil șef. Concursul se va
desfășura la sediul instituției în data de
11.10.2019, ora 10.00. Condiţiile de participare, documente necesare, bibliografia și
tematica, precum și calendarul desfășurării
concursului sunt afișate la sediul instituției.
Alte informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 0726.737.908.
l Primăria Ţigănești, cu sediul în localitatea
Ţigănești, judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de paznic, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 15.10.2019,
ora 12.00; -Proba interviu în data de
15.10.2019, ora 15.00. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
perioada 23.09.2019-04.10.2019, între orele
8.00-16.00, la sediul Primăriei Ţigănești.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Ţigănești, persoană de contact: Brînceanu
Florica, telefon: 0247.330.001.
l Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, în conformitate cu prevederile
HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare de: • asistent medical, grad principal - 1 post. Condiții
de participare: • absolvent școala postliceală
sanitară sau echivalare conform HG nr.

Denumirea serviciului/compartimentului/centrului
si numărul de posturi
1 post de psiholog practicant la Serviciul Alternativ
de Protecție de Tip Familial –Casa de Tip Familial
1 post de lucrător social la Serviciul Alternativ de
Protecție de Tip Familial –Casa de Tip Familial
1 post de muncitor calificat IV la Compartimentul
Administrativ
1 post de psiholog
Multifuncțional

practicant

la

Centrul

1 post de asistent social principal la Centrul de
Recuperare pentru Copii cu Tulburări de
Comportament
1 post de terapeut ocupațional la Centrul de Zi de
Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități
1 post de asistent medical debutant la Cabinetul
Medical

Condițiile specifice de ocupare a postului
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul: psihologie,;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.
Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.
Studii medii/generale cu certificat de absolvire;
Certificat de calificare în meseria de bucătar;
Vechime în muncă: minim 6 luni.
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul: psihologie,;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul: asistență socială,;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă.
Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni.
Studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă,
specializarea asistent medical generalist;
Certificat de membru eliberat de O.A.M.M.R.;
Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil;
Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

Complexul de Servicii
Comunitare Negrești

1 post de lucrător social la Centrul de Zi de
Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități
Centre destinate persoanelor adulte

Centrul de Îngrijire și
Asistență Bârlad
Centrul de Îngrijire și
Asistență Bogești
Complex de Servicii
Comunitare pentru
Adulți Huși

1 post de infirmier/infirmieră

Ansamblul de Locuințe
Protejate pentru
Persoane Adulte cu
Dizabilități Vaslui

1 post de infirmier/infirmieră
1 post de infirmier/infirmieră la Centrul de Abilitare
și Reabilitare pentru Persoana Adultă cu Dizabilități
2 posturi de infirmier/infirmieră la Centrul de
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice
1 post de lucrător social la Locuința Protejață
Codăești
1 post de lucrător social la Locuința Protejață
Negrești
1 post de lucrător social la Locuința Protejață Vladia

797/1997; • examen obținere grad principal;
• 5 ani vechime minimă ca asistent medical;
• condiții generale prevăzute de art. 3 din
anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată.
Concursul se va desfășura la sediul din Pța.
Eroilor nr. 1A, după cum urmează: • înscrierile - în perioada 20.09.2019 - 03.10.2019,
orele 9.00 - 14.00; • proba scrisă - în data de
14.10.2019 ora 9.30; • proba interviu - în
data de 16.10.2019 ora 9.30. Dosarele de
înscriere se depun la registratura instituției și
trebuie să conțină obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din anexa la H.G. nr.
286/2011, actualizată. Condițiile de partici-

pare sunt afișate la sediul instituției și pe
site-ul www.asscploiesti.ro. Alte relatii se pot
obține la Resurse Umane - tel. 0740178780.
l Primăria Comunei Panaci, cu sediul în
localitatea Panaci, județul Suceava, în
conformitate cu prevederile HG nr.286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -Educator 2, în
cadrul Centrului de zi din sat Coverca,
comuna Panaci, judeţul Suceava: ½ normă;
-Îngrijitor, în cadrul Centrului de zi din sat
Coverca, comuna Panaci, judeţul Suceava: ½
normă. Concursul se va desfășura astfel:

Studii generale cu certificat de absolvire;
Vechime în muncă: minim 6 luni.
Studii generale cu certificat de absolvire;
Vechime în muncă: minim 6 luni.
Studii generale cu certificat de absolvire;
Vechime în muncă: minim 6 luni.
Studii generale cu certificat de absolvire;
Vechime în muncă: minim 6 luni.
Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.
Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.
Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat.

-Proba scrisă în data de 14.10.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de 16.10.2019,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru postul de educator: a)
studii de specialitate în calificarea de
educator; b)vechime în muncă -nu se solicită.
Pentru postul de îngrijitor: a)studii gimnaziale; b)vechime în muncă -nu se solicită.
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
Primăriei Comunei Panaci. Relaţii supli-

mentare la sediul Primăriei Comunei Panaci,
persoană de contact: Cozan Vasile, telefon:
0746.833.478.
l Unitatea Militară 01594 Lungești, din
Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul sat
Stănești-Lunca, comuna Lungești, județul
Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post de personal civil contractual vacant, conform HG nr.286/2011, astfel:
-muncitor calificat IV (lăcătuș mecanic)/
studii medii generale la Atelierul confecţii
muniţii auxiliare, reparaţii, dezmembrare și
casare muniţii din Sectorul evidenţă și depo-
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zitare din UM 01593 Bascov, fără vechime în
specialitate; -14.10.2019, ora 10.00 -proba
practică; -18.10.2019, ora 10.00 -interviul.
Data-limită de depunere a dosarelor:
04.10.2019, ora 16.00. Depunerea dosarelor
şi organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01594 Lungeşti, comuna
Lungeşti, sat Stăneşti-Lunca, jud.Vâlcea.
Detaliile organizatorice necesare vor fi
afişate la sediul UM 01594 Lungeşti, site-ul
SMAp: www.defense.ro şi pe portalul:
posturi.gov.ro. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0249.472.540, interior: 122.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 4, organizează
concurs, cu respectarea prevederilor HG
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor
funcţii contractuale de execuție vacante:
Educator- 2 posturi, studii medii, vechime în
specialitatea studiilor absolvite de minimum
1 an; Îngrijitor copii- 6 posturi, studii generale, fără condiție de vechime în muncă;
Supraveghetor de noapte- 2 posturi, studii
generale, fără condiție de vechime în muncă;
Referent grad 1A- 1 post, studii medii,
vechime în specialitatea studiilor minimum 3
ani; Asistent social grad principal- 1 post,
studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență- specializare asistență
socială, aviz liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali, vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
Kinetoterapeut grad principal- 1 post, studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență specializarea kinetoterapie, vechime în specialitatea studiilor
minimum 5 ani; Pedagog de recuperare grad
principal- 1 post, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență specializare pedagogie, vechime în specialitatea
studiilor minimum 5 ani. Concursul se
organizează la sediul DGASPC Sector 4 din
Str.Soldat Ion Enache, nr.1A, Sector 4, şi va
consta în susținerea unei probe scrise, în data
de 14.10.2019, ora 11.00 şi proba interviu în
data de 18.10.2019, ora 11.00. Dosarele de
concurs se depun la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 4 până la data de 03.10.2019 inclusiv
şi 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 şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia de
concurs sunt afişate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 4, din Str.Soldat Ion Enache,
nr.1A şi pe pagina de internet a instituției
www.dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul DGASPC Sector 4, Str.Soldat
Ion Enache nr.1A, etaj 1, telefon
0372.715.100, interior 139, persoane de
contact Oprea Florentina şi Popescu AnneMary- Serviciul Resurse Umane- Salarizare,
e-mail: resurse@dgaspc4.ro
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
cu sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului post vacant:

-2 (două) posturi de administrator patrimoniu debutant, cod COR 263111, pe
perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Social Administrativ. Condiţii specifice: -Nivelul studiilor: superioare tehnice,
economice sau juridice; -Vechime în
muncă: fără vechime; -Abilităţi de lucru pe
calculator -MS Office, în special Word şi
Excel; -Abilităţi de organizare şi comunicare. Data-limită de depunere a dosarelor
de concurs: 07.10.2019, ora 16.00. Data
susţinerii probei scrise: 14.10.2019, ora
10.00. Data susţinerii interviului:
16.10.2019, ora 10.00. Toate probele se vor
susţine la sediul Universităţii „Aurel
Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului
de concurs, condiţiile generale şi specifice,
calendarul de desfăşurare a concursurilor,
bibliografia şi, după caz, tematica se
publică pe portalele: www.posturi.gov.ro şi
pe: www.uav.ro.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează concurs în vederea
ocupării următorului post vacant: -1 (un)
post de administrator patrimoniu treapta I
M, cod COR 431203, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentul de Informare, Relaţii Publice şi Informatizare.
Condiţii specifice: -Studii medii; -Vechime în
muncă minim 10 ani; -Calificare în arte
vizuale, fotografie; -Abilităţi de lucru cu
calculatorul; -Cunoaşterea limbii engleze
constituie un avantaj. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 07.10.2019, ora
16.00. Data susţinerii probei scrise:
14.10.2019, ora 12.00. Data susţinerii interviului: 16.10.2019, ora 12.00. Toate probele se
vor susţine la sediul Universităţii „Aurel
Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi specifice,
calendarul de desfăşurare a concursurilor,
bibliografia şi, după caz, tematica se publică
pe portalele: www.posturi.gov.ro şi pe: www.
uav.ro.
l U.M. 01812 Moara Vlăsiei, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concursul
pentru încadrarea a 2 posturi vacante de
personal civil contractual, astfel: A. posturi
de conducere: 1. şef birou gr. II, birou salarizare/ studii universitare cu diplomă de
licenţă în domeniul ştiințe economice, cu o
vechime în muncă şi în specialitatea studiilor
de minim 5 ani; -22.10.2019, ora 10.00–
proba scrisă; -28.10.2019, ora 10.00- interviul. B. posturi de execuție: 1. expert gr. I,
birou achiziţii şi management contracte/
studii universitare cu diplomă de licenţă în
domeniul ştiințe economice şi curs de specializare în domeniul achizițiilor publice, cu o
vechime în muncă de minim 6 ani şi 6 luni;
-22.10.2019, ora 10.00- proba scrisă;
-28.10.2019, ora 12.00- interviul. Data limită
de depunere a dosarelor este 11.10.2019, ora
14.00. Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul U.M. 01812
Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Datele de contact ale persoanei care asigură
secretariatul comisiilor de concurs: Pastramă
Laurențiu, telefon 021/3159895, interior
1069/135.

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov
cu sediul în comuna Cernica, str. Traian
nr.10, județul Ilfov organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție
vacante de îngrijitor copii- personal auxiliar
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cernica, județul Ilfov.
Concursul se organizează la sediul Primăriei
comunei Cernica, județul Ilfov, în data de 14
octombrie 2019, la ora 11.00- proba scrisă şi
16 octombrie 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, județ Ilfov şi la nr. de
telefon (021)369.53.08.
l Institutul Național pentru Cercetare şi
Formare Culturală organizează, în temeiul
Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicată,
a Regulamentului- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat prin HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii-cadru nr.153/2047 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal- bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la sediul din
Bd. Unirii nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în
perioada 23.09.2019- 25.10.2019, concursul
pentru ocuparea postului contractual de
execuție, vacant, de Analist, gradul I (S), în
cadrul Serviciului Cercetare Compartimentul Baze de date. Condiţii specifice
postului: 1.Studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată în ştiinţe sociale/
ştiințe politice, absolvite cu diplomă de
licență. 2.Perfecţionări (specializări): cursuri
de perfecționare în domeniile studiilor de
specialitate, master în sociologie, doctorat în
sociologie. 3.Vechimea în muncă/ specialitate
necesară: minim 4 ani. 4.Cunoştinţe de
operare/ programare pe calculator: Pachet
Microsoft Office, inclusiv programe de specialitate (SPSS), cunoştințe de operare PC,
nivel avansat. 5.Limbi străine: limba engleză
nivel avansat, franceză nivel avansat şi
italiană nivel începător. 6. Abilităţi, calităţi şi
aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă,
capacitate de analiză si sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în
condiţii de stres; bun organizator, ordonat,
dinamic, corectitudine, moralitate, respect
faţă de ceilalţi angajaţi şi față de partenerii şi
colaboratorii INCFC, spirit de inițiativă,
operativitate, perspicacitate, responsabilitate
personală. 7.Cerinţe specifice: prezentări la

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
ANUNT

T ���������TT��T������T�������T���T�T��T���������T��T������T��T��������T�������T
����T �����������T ���T ���T ����T ��������������T ���T ����T ����T �������������T ���T
��������T ����T ��������������T ����T ����������T ��������T �����T ����T ���������T ��T
�����T��������T������T��T��T����T��T�����������T���T������T��T����T���T��T������T
��������������T��������T���T�������T����T������T���T���T�������T����T��������������T
���������T�������T��T��������T�������T��������T�����������T������T��������
��T������T����������T��T������T�������T��T�����������T��������T����T�����T�T�������T
��
�������T����
�T����T�����������T��T��������T���T������T�������T�����T������T�������T��������T
���T ���������T ����������T ����T ������T ���T ������T ��������T ��T �����������T ���T
������T����������T���T�����T��T�������T������T���������T���T���T���������T������
���T���T����T��T����T����T��T����T�����T��T����������������T����T�����������T�T
�����T���T����������T����T����������T����������
�T����T������T���T��������T���T������T�������T��������T���T���������T��������T
��T�����������T���T������T����������T����T���T�����T��T�������T������T���������T
����T�������T���T���T���������T�������T���T����T��T����T�����T�����T��T��������T
�T�������T����T�����������T�T��T���T����������T����T����������T����������
�T�����T�����T���T
T ������T��T�������T��T����������T����T��T�������T�����T�������T��T�����
T �������T��T�������T��T�����T�����������T��T��T������T��������������T��������T��T
��������T��T���T���T�����T�����T����T������T��T���������T�T���������T��T�������T
��T����������T��T���������T����T��T�T��T�������T��T����T�����������T��������T��T��������
����T ��T ���������T ����T ��T ���T ���T ������T ��T �������T ��T �����������T ������T ������T
������T ��������T T ��T �����T ��T ����T ��������T ��T ���T �T �����������T ��T ����T ��T
�����������T�����������T���������T���T����T���T��T�������T�����������T�����������T
�����������T����������T������������T��T���T������T��T�������T�����������T���T
��T������T��������������T���������

conferinţe naţionale şi internaţionale, minim
1 la 2 ani; disponibilitate pentru lucru în
program prelungit în anumite condiţii;
disponibilitate pentru deplasări în interes de
serviciu în ţară şi străinătate; cunoaşterea
noţiunilor, conceptelor şi teoriilor în statistică; cunoaşterea legislaţiei în domeniul
cercetării şi a datelor statistice şi cu caracter
personal. Depunerea dosarelor în vederea
înscrierii la concurs se realizează până la
data de 08.10.2019, ora 17.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare şi
Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22,
sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului
Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vodăetaj 2, camera 219), compartimentul Resurse
Umane. Persoana de contact este dna.
Bologa Elena, tel.: 0721.286.410. Calendarul
concursului: 1. Proba scrisă, ce va consta în
redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei
date şi se va desfăşura în data de 14.10.2019,
ora 14.00 (fără a se depăşi durata maxim
admisă de 3 ore) la sediul INCFC din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în
incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 217). 2.
Interviul se se va desfăşura în data
21.10.2019, ora 14.00, la sediul INCFC din
Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti
(în incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 217);
Rezultatul final al concursului se afişează la
sediu şi pe pagina de internet a INCFC
(www.culturadata.ro), până la data de
25.10.2019.

CITAŢII
l Numitul Marcu Marian, cu ultimul domiciliu cunoscut în Comuna Pechea, Str.Pieței,
nr.6, judetul Galați, este citat la Judecătoria
Galați pe data de 18.10.2019, ora 09.00,
completul CC14N, sala 5, în calitate de pârât
dosarul civ. nr.1817/324/2018, în procesul de
modificare măsuri minor cu reclamanta Tilă
Simona.

l Se citează numitul Boroş Constantin, cu
ultim domiciliu in com. Blejoi, sat Ploiestiori,
Cartierul Morii nr. 143, jud. Prahova, pentru
a fi prezent în data de 09.10.2019 la Judecătoria Ploiesti, cu sediul în Ploieşti, str.
Gheorghe Lazăr nr.6, jud. Prahova, la sala 1,
ora 8.30, in calitate de pârât în dosar nr.
3244/281/2019, având ca obiect acțiune în
constatare, in contradictoriu cu Necula
Gheorghe şi Necula Mariana.
l Rusz Anghelina, vaduva lui Nichita Obresaneasa, Nechita Sofron, Nechita Maria,
Dereban Ilianeasa, nascuta Nichita, Glava
Ilona, sotia lui Turan Ilioneasa, Glava Lina,
sotia lui Opra Ignat, Nechita Iuoneasa
Glava, Glava Iozsef, Glava Maria, Oprea
Ignat, Purv Vazul, Purv Athanas, Purv
Vurvara, casatorita Togya si Nechita Ioan
sunt citati in 17.10.2019, la Judecatoria
Turda, in Dosar Civil Nr.1027/328/2018
Pentru succesiune, partaj si prestatie tabulara.
l Ferenczi Anna, soția lui Gonczi Lajos şi
Fulop Andras, ambii cu domiciliul necunoscut, sunt citați pe data de 19.11.2019 la
Judecătoria Turda, în dos. 3411/328/2019, în
calitate de pârâți.
l Stan P. Stan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Gângiova, sat Comoşteni, jud.Dolj, născut la data de 23.07.1882,
este citat în calitate de pârât în data de
30.09.2019, ora 09.00, la Judecătoria
Segarcea, complet c3, în dosarul
nr.343/304/2019, reclamant fiind Stan Marin.
l Sindicatul Tisa Someş, cu ultimul sediu
cunoscut în municipiul Satu Mare, str. 25
Octombrie, nr.11, judeţul Satu Mare, este
citat în calitate de pârât, în data de
24.10.2019, la Judecătoria Satu Mare,
camera Sala 7, ora 08.30, în proces cu reclamanta Davidu Floare, în dosar nr.
12412/296/2018, având ca obiect uzucapiune.
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l Moştenitorii legali şi testamentari ai
defunctei Bădescu Maria, decedată la data
de 28.07.2015, cu ultimul domiciliu în Mun.
Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr.120, sector 2,
CNP 2400517400035, sunt chemaţi să se
prezinte în data de 12.11.2019, orele 11,00 la
Biroul Notarial Mariana Dumitru, cu sediul
în Bucureşti, Bd. N. Grigorescu, nr.45, bl.
C1, sc.3, ap.21, sector 3 în vederea dezbaterii
succesiunii defunctei. În caz de neprezentare, se va soluţiona în lipsă.

DIVERSE
l Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin av. Ciulianu
Elena-Cozmina, in calitate de lichidator
judiciar al Xerom Servcom SRL desemnat
prin hotararea nr.4758 din data de
12.09.2019, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in dosar nr.
44282/3/2018, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta
de Legea nr. 85/2014 împotriva Xerom
Servcom SRL, cu sediul social in Bucureşti
Sectorul 2, Str. Delfinului, Nr. 6, Bloc 42,
Scara 4, Etaj 4, Ap. 224, CUI 15333950, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/4448/2003. Persoanele fizice si juridice
care inregistreaza un drept de creanta
nascut dupa data deschiderii procedurii
insolventei impotriva Xerom Servcom SRL,
vor formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti
- Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul
nr. 44282/3/2018, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii
de admitere a creantelor in tabelul suplimentar al creantelor 02.10.2019. b) termenul
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului
suplimentar al creantelor 18.10.2019; c)
termenul pentru depunerea contestatiilor la
tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d)
termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat 04.11.2019.
l SC Avicola Focsani SA cu sediul in
Focsani Bd. Bucuresti nr. 79, tel.
0237216690, beneficiara a proiectului ”retehnologizare lant alimentar la Avicola Focsani
SA - Mun Focsani,Calea Munteniei NR 3”
anunta ca intentioneaza sa solicite de la
SGA Vrancea Avizul de gospodarirea apelor
pentru aceasta investitie. Persoanele care
doresc sa obtina informatii suplimentare sau
care intentioneaza sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la telefonul sau adresa mentionate.
l Anunț public privind decizia etapei de
încadrare. SC Sika Romania SRL, titular al
proiectului ”Construire Hală de Producție
Mortare Uscate, Clădire Administrativă,
Anexe, Împrejmuire şi Utilități“ anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului aspura
mediului: nu se supune evaluării impactului
aspura mediului, pentru proiectul:
”Construire Hală de Producție Mortare
Uscate, Clădire Administrativă, Anexe,
Împrejmuire şi Utilități“, propus a fi
amplasat în oraşul Chitila, Tarla 25,

P109/1/1, Lot 1 A1, Județul Ilfov. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din
Bucureşti, Str.Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector
6, în zilele de luni până vineri, între orele
9.00-12.00, precum şi la următoarea adresă
de internet: www.apmif.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l Pop Virgil Emil, cu domiciliul în municipiul Bucureşti, str.şos.Odăi, nr.227, sector 1,
titular al planului /programului PUZ
-Construire imobil clădire cu funcțiunea
mixtă având regim de înălțime S+ P+ 2E+
3ER, împrejmuire teren, branşamente utilități, situat în județul Ilfov, oraşul Voluntari,
str. Bd. Pipera, nr. 306/22.04.2019, NC
2147/2, CF 116552, anunță publicul interesat
asupra parcurgerii etapei de încadrare în
cadrul comisiei şedinței Comitetului Special
Constituit din data de 20.09.2019, urmând
ca planul /programul propus să fie supus
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Observații /comentarii şi sugestii se primesc
în scris la sediul ARPMB, în termen de 10
zile de la data publicării anunțului.

SOMAŢII
l România. Tribunalul Braşov. Dosar
nr.6552/226/2016. Somație. Se aduce la
cunoştința celor interesați că petenta Urdea
Maria a introdus la Judecătoria Făgăraş
acțiune prin care solicită să se constate că a
dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului teren intravilan
situat în sat Grid, nr.adm.4C, com.Părău,
jud.Braşov, identic cu cel înscris în CF
100650 Părău (nr.CF vechi 1181 Grid) nr.
top.28, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute
de dispozițiile art.130 din Decretul Lege
nr.115/1938. Persoanele interesate pot să
facă opoziție la Tribunalul Braşov, termen de
o lună de la data afişării şi publicării
prezentei somații, care se publică de către
petent, se comunică Primăriei Com.Părău
pentru afişare la sediul acesteia şi, de
asemenea, se afişează la Tribunalul Braşov.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al Societăţii
ANA Teleferic S.A., persoană juridică
română cu sediul în Poiana Braşov, Hotel
Sporturilor, judeţul Braşov, număr de ordine
în Registrul Comerţului Braşov
J/08/988/1998, Cod Unic de Înregistrare
8698066, Cod de Înregistrare Fiscală
RO8698066, convoacă Adunarea Generala
Ordinară a Acţionarilor societăţii în data de
25 octombrie 2019, ora 12,00, la sediul Societăţii din Poiana Braşov, Hotel “Sporturilor”,
judeţul Braşov, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 24 octombrie 2019, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea distribuirii profitului reportat. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a
adunării generale ordinare a acţionarilor, a
doua adunare generală ordinară va fi convocată pentru data de 28 octombrie 2019, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine
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de zi. Consiliul de Administraţie al Societăţii
ANA Teleferic SA prin reprezentant Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Pascariu Corneliu- Dan.
l Consiliul de administrație al SC SAVA
SA, cu sediul în sat Nanov, comuna Nanov,
str. Dunării, nr.11, C21- Biroul P3, jud.
Teleorman, înregistrată la Registrul Comerțului Teleorman sub nr. J34/178/1991, cod
unic de înregistrare 1399784, convoacă prin
Preşedintele Consiliului de Administrație, în
temeiul art.117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art.14 din Actul constitutiv, toţi
acţionarii societăţii în data de 21.10.2019,
ora 10.00, la sedul societății, Com.Nanov,
Sat Nanov, str. Dunării, nr.11, C21- Biroul
P3, Jud.Teleorman, la sedinţa Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor având
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea
prelungirii mandatului dnei Natalia Albu de
administrator şi de Preşedinte al Consiliului
de Administrație, pe o perioadă de 4 ani;
2.Aprobarea prelungirii mandatului dlui
Jurbert Jean Baptiste de administrator şi de
membru al Consiliului de Administrație pe o
perioadă de 4 ani; 3. Diverse. Pentru validi-

tatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care
să dețină cel puțin 50% din capitalul social.
În situaţia în care nu se va întruni cvorumul
legal în data de 17.10.2019, se convoacă cea
de-a doua Adunare Generală Ordinară a
Acţionarilor la adresa anterior menţionată,
în data de 22.10.2019, ora 10.00. Adunarea
ce se va întruni la a doua convocare poate să
delibereze asupra punctelor de pe ordinea de
zi a celei dintâi adunări, indiferent de
cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Toate documentele aflate şi/sau la care se face referire în
ordinea de zi se află la sediul societății spre
consultare şi analiză, în zilele lucrătoare de
la ora 08.00-15.30.
l Convocare: Consiliul de Administraţie al
S.C. ”GIRUETA” S.A., persoană juridică
română, având CIF 477558, atribut fiscal
RO şi număr de ordine la Registrul Comerţului J23/1589/2004, cu sediul în comuna
Jilava, Şos. Giurgiului nr. 3-5, Pavilon Administrativ CF 54009, et.3, biroul 2, judeţul
Ilfov, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societăţii şi a prevederilor art.117 din
Legea 31/1990 republicată Convoacă

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 25.10.2019,
ora 12.00. Şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor vor avea loc la sediul
societăţii din comuna Jilava, Şos. Giurgiului
nr. 3-5, Pavilon Administrativ CF 54009,
et.3, biroul 2, judeţul Ilfov. La Adunarea
Generală Extraordinară sunt invitaţi să
participe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa
Registrului Acţionarilor şi Registrului de
Acţiuni la data de 15.10.2019. I. Pe ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinare,
sunt înscrise următoarele probleme: 1. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al
societăţii la adresa din Şos. Giurgiului nr.
3-5, CF 51981, Nr. cad. 137/1, Com. Jilava,
Jud. Ilfov. 2. Împuternicirea Preşedintelui
Consiliului de Administraţie să semneze
actul constitutiv actualizat ca urmare a
modificărilor survenite şi să înregistreze la
instituţiile statului deschiderea şi autorizarea
punctului de lucru. În situaţia în care
Adunarea Generală Extraordinară nu va
putea deliberă şi vota în mod valabil o a
doua Adunare Generală Extraordinară este
convocată pentru ziua de 28.10.2019, la ora
12.00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Dupa publicarea convocării, acţionarii
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reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au dreptul: a) de
a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării
generale, în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau
de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi b) de a prezenta
proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la
data publicării convocării, pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale. Aceste
drepturi pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Se precizează că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări să participe la Adunarea Generală vor
putea mandata, în conformitate cu art.125
din Legea 31/1990 republicată, printr-o
procură specială o terţă persoană care să
participe şi să voteze în numele lor şi pentru
ei, în Adunarea Generală, în condiţiile legii.
Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul
societăţii începând cu data convocării şi vor fi
depuse spre înregistrare la secretariatul
adunării până cel târziu la data de 23.10.2019.
Procurile speciale vor putea fi transmise spre
înregistrare şi pe fax sau email în format pdf.,
reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la
data adunării generale să aibă asupra să
procura în original. Documentele privind
problemele incluse în ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare pot fi consultate la
sediul societăţii, începând cu data convocării.
Documentele aferente şedinţei, inclusiv
propunerile de hotărâre şi procurile speciale
pot fi obţinute de la dna. Tapai Mihaela- tel.
021/4501773. Preşedintele Consiliului de
Administraţie al S.C. GIRUETA S.A., Cirjan
Bogdan Mircea.

LICITAŢII
l CVC Property Investments CO SRL prin
lichidator VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică teren extravilan
categorie de folosinta arabil, compus din 3
loturi de teren in suprafata totala de 38.800
mp, situat în Jilava, Tarlaua 23, parcela 79
(96/2), jud. Ilfov, la pretul de 1.734.750 lei,
reprezentand 75% din valoarea de evaluare.
Licitaţia va avea loc în data de 24.09.2019,
ora 11/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în datele de 01.10.2019 si
08.10.2019 aceeaşi oră, în acelaşi loc. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de
prezentare în suma de 2.000 lei + TVA de la
sediul lichidatorului şi vor depune taxa de
garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel
putin o zi înainte de data licitatiei.
l În conformitate cu prevederile Ordinului
MLPTL nr.1802/2002, Spitalul Clinic CF Iaşi,
cu sediul în str. Garabet Ibrăileanu, nr.1,
anunță organizarea licitației publice deschise
în vederea închirierii spațiilor situate în: str.
Banu, nr.12, în fosta clădire a Laboratorului
Psihologic CF Iaşi; str.Garabet Ibrăileanu,
nr.1, corp Bucătărie-Spălătorie, şi teren situat
în str.Garabet Ibrăileanu, nr.1, Iaşi. Închirierea se va face pentru o perioadă de 5 ani, cu
posibilitatea prelungirii acesteia. Detalii
suplimentare privind spațiile de închiriat,
precum şi documentația necesară participării
la licitație pot fi obținute de la sediul Spita-

lului Clinic CF Iaşi, precum şi de pe site-ul
spitalului: http://www.spitaluniversitarcfiasi.
ro. Data-limită pentru depunerea ofertelor
este 07.10.2019, ora 9.00, la secretariatul
unității, iar deschiderea acestora va avea loc
în data de 07.10.2019, ora 11.00, la aceeaşi
adresă.
l În conformitate cu prevederile Ordinului
MLPTL nr. 1802/2002, Spitalul Clinic CF
Iaşi, cu sediul în str. Garabet Ibrăileanu, nr. 1,
anunță organizarea licitației publice deschise
în vederea închirierii spațiilor situate în: mun.
Suceava, str. N.Iorga, nr. 9, în clădirea Ambulatoriului de Specialitate CF Suceava; în oraş
Rădăuți, str. Gării, în clădirea Dispensarului
Medical Stația CF Rădăuți; în oraş Fălticeni,
str.Matei Milo, în clădirea Dispensar Medical
Fălticeni; în oraş Vatra Dornei, str.Schitului,
nr.3, bloc B3, parter. Închirierea se va face
pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea
prelungirii acesteia. Detalii suplimentare
privind spațiile de închiriat, precum şi documentația necesară participării la licitație pot
fi obținute de la sediul Spitalului Clinic CF
Iaşi, precum şi de pe site-ul spitalului: http://
www.spitaluniversitarcfiasi.ro. Data-limită
pentru depunerea ofertelor este 07.10.2019,
ora 9.00, la secretariatul unității, iar deschiderea acestora va avea loc în data de
07.10.2019, ora 11.00, la adresa: str.Garabet
Ibrăileanu, nr.1, Iaşi.
l U.A.T oraşul Bragadiru cu sediul în oraşul
Bragadiru, str. Şos. Alexandriei nr. 249, cod
poştal 077025, CUI 4992998, tel.0
21/448.0795, e-mail primăriaorasbragadiru@
yhaoo.com, organizează în data de 21.10.2019
oră 10:00 licitație publică pentru terenul în
suprafaţă de 15.000 mp, situat în domeniul
public al oraşului Bragadiru, tarla 51, parcelă
216, 217, județul Ilfov, identificat cu numărul
cadastral 125756. Informații privind obiectul
închirierii: Obiectul licitației îl reprezintă
terenul în suprafaţă de 15.000 mp, situat în
domeniul public al oraşului Bragadiru, tarla
51, parcela 216, 217, județul Ilfov, identificat
cu nunărul cadastral 125756. Documentația
de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al oraşului Bragadiru nr.
175 din 29.08.2019 şi conține : Caietul de
sarcini; Instrucțiuni privind organizarea şi
desfăşurarea procedurii de licitație publică;
Instrucțiuni privind modul de elaborare şi
prezentare a ofertelor; Informații detaliate şi
complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei căştigătoare;
Instrucțiuni privind modul de utilizare a
căilor de atac; Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii; Formulare;
Modalitătile de intrare în posesia documentației de atribuire: la sediul UAT Bragadiru din
Şos. Alexandriei nr. 249, relații cu publicul de
luni până vineri între orele 9,00–13,00 sau de
pe site-ul UAT Bragadiru www.primariaorasbragadiru.ro. Data limită până la care se pot
solicita clarificări este 10.10.2019 ora 13,00.
Informații privind ofertele: Data limită
pentru depunerea ofertelor este 14.10.2019
ora 13,00. Ofertele se depun la registratura
Primăriei oraşului Bragadiru din str. Şos.
Alexandriei nr. 249, oraş Bragadiru, județul
Ilfov, cod poştal 077025. Ofertele se depun
într-un exemplar. Şedința publică de licitație
se va desfăşura la sediul UAT Bragadiru din
Şos. Alexandriei nr. 249 în data de 21.10.2019
ora 10,00. Soluționarea litigiilor apărute în

legătură cu atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea şi încetarea contractului de
concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se face conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările ulterioare. Anunțul
de licitație a fost transmis spre publicare în
data de 20.09.2019.
Publicaţie de vânzare privind licitaţia din
data de 30.09.2019. Debitorul SC Grand Auto
Mall SRL cu sediul in Dr. Tr. Severin, str.
Calomfirescu nr.5, bl.C4, sc.1, ap.4, jud.Mehedinti, J25/96/2013, CUI 313164605, aflată în
procedura de faliment, in bankruptcy, en
faillite, dosar nr. 1882/101/2018prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis,cu sediul Mun. Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918,
prin reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu, scoate la vânzare: - Bunurilor mobile
de tipul *Stoc de marfa - Piese auto conform
listelor ce s epot studia la biroul lichidatorului
judiciar * la pretul de 5.855 Euro - Exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.Mehedinţi la data de 30.09.2019 orele 12,00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurile mobile
conform raport de evaluare nr.50 /05.04.2019,
o reprezinta sentința nr. 27 din data de
06.03.2019 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul
sindic în dosarul de insolvență nr.
1882/101/2018. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa cu cel putin 2 ore inainte de ora
licitatiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru fiecare bun mobil in parte şi
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
200 lei. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile sa anunțe
lichidatorul judiciar înainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele 0756482035, 0252/354399 sau la
sediul profesional al lichidatorului din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL FILIALA TIMIS, prin ec.
SERBAN VALERIU.
l Municipiul Petroşani - prin Serviciul
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie
1918, nr. 93, județul Hunedoara, telefon
0254/541220, 0254/541221, fax
0254/545903, cod fiscal 4468943, adresa de
e-mail serv_urbanismpetrosani@yahoo.
com organizează: negociere directă în
vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de 7,0 mp,
situat în municipiul Petroşani, str. Independenței, în scopul suplimentării concesiunii
terenului aferent unui garaj, notat în C.F.
65477 Petroşani, nr. cadastral 65477; negociere directă în vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață
de 313,0 mp, situat în Masivul Parâng, zona
B, parcela B19 şi B20, în scopul suplimentării concesiunii terenului aferent unei
cabane turistice şi a unei fose septice, notat
în C.F. 65438 Petroşani, nr. cadastral 65438;
negociere directă în vederea atribuirii
contractului de concesiune al terenului
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aferent imobilului cu destinație de spațiu
comercial, în suprafață de 15,0 mp, situat
în municipiul Petroşani, str. 1 Decembrie
1918, zona “Hermes”, notat în C.F. 65486
Petroşani, nr. cadastral 65486. Ofertele se
depun într-un exemplar până la data de
03.10.2019, ora 9.00 şi se vor deschide în
şedinţa publică din data de 03.10.2019,
orele 11.00, 13.00 respectiv 15.00, în sala de
şedinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii,
clarificări cât şi documentaţia de atribuire,
se pot obţine până la data de 30.09.2019, de
la Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului
Petroşani, camera 37, telefon 0254541220(1), int.131. negociere directă în
vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de 500,0 mp,
situat în municipiul Petroşani, str. Dacia, în
vederea amenajării unei hale de producție,
notat în C.F. 62520 Petroşani, nr. cadastral
62520; negociere directă în vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului
aferent imobilului cu destinație de spațiu
comercial şi a platformei de acces, în suprafață de 1540,0 mp, situat în municipiul
Petroşani, str. Aleea Poporului, nr.1, notat
în C.F. 64850 Petroşani, nr. cadastral 64850;
negociere directă în vederea atribuirii
contractului de concesiune al unui spațiu
administrativ, situat în imobilul din municipiul Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90,
biroul 9, în suprafață de 22,43 mp, în
vederea funcționării unui birou, notat în
Inventarul domeniului public la numărul
578. Ofertele se depun într-un exemplar
până la data de 07.10.2019, ora 9.00 şi se
vor deschide în şedinţa publică din data de
07.10.2019, orele 11.00, 13.00 respectiv
15.00, în sala de şedinţe, la sediul instituţiei.
Relaţii, detalii, clarificări cât şi documentaţia de atribuire, se pot obţine până la data
de 02.10.2019, de la Serviciul Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Petroşani, camera 37,
telefon 0254-541220(1), int.131. Costul
documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi
se va achita la casieria din cadrul Primăriei
municipiului Petroşani, parter. Ofertele se
depun la sediul instituţiei, biroul de registratură, camera 5 sau 7.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar
al SVF Construct SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 23.04.2019,
pronuntata in dosar nr. 36681/3/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului
imobil aflat in proprietatea SVF Construct
SRL, constand in: - teren in suprafata de
292,00 mp si doua corpuri de cladiri C.1
(suprafata construita- 80,00 mp) si C.3
(suprafata construita- 21,00 mp) care au
regim de inaltime P situate in Intrarea
Guliver, nr. 12, sector 6, Bucuresti, la pretul de
pornire de 93.878 euro fara TVA si teren in
suprafata de 271,82 mp si corp de cladiri Ctip depozit (suprafata construita- 46,61 mp)
care au regim de inaltime P situate in
Intrarea Guliver, nr. 14, sector 6, Bucuresti, la
pretul de pornire de 83.526 euro fara TVA.
Vanzare a bunurilor imobile apartinande
societatii falite se va organiza in data de
30.09.2019 ora 14.00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunurile imobile nu
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se vor adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 7 (sapte) licitatii
saptamanale in datele de 07.10.2019,
14.10.2019, 21.10.2019, 28.10.2019,
04.11.2019, 11.11.2019 si 18.11.2019 la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3, unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei,
ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pretul
acestora, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se
pot obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut Certificat profesional taxi seria
CPTX nr. 51819 eliberat de ARR, pe numele
Dobre Adnan-Teodor. Îl declar nul.
Pierdut carnet de student si legitimatie de
student, pe numele Bocai Madalina-Mihaela
din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti, Facultatea de Energetica. Le declar
nule.
l Societatea Montelimar Trans SRL,
J7/71/2014, CUI 32893124, reprezentat prin
asociat unic Unic Lutic Ioan, declar pierdut
certificat constatator NR. 4614/06.03.2014
emis activitati autorizate la terti. DECLAR
NUL.
l SC Syd Consult SRL cu sediul social în
Bucureşti, sector 2, Str. Maşina de Pâine Nr.
22, bloc 50, scara A, etaj 2, ap. 29, cu nr. de
înregistrare la Registrul Comerțului
J40/3898/1999 şi CUI 11747959, declară
pierderea următoarelor acte: certificat
constatator punct de lucru comuna Mălureni, jud. Argeş, certificat constatator punct
de lucru fost CAP Mălureni, comuna Mălureni, sat Bădiceni, nr. 228, jud. Argeş, certificat constatator punct de lucru Brutăria,
comuna Mălureni, sat. Bădiceni, nr.132, jud.
Argeş Le declarăm nule.
l Pierdut Certificat de Inregistrare nr.
9235/16.10.2003 al Aeronavei ultrausoara
motorizata / Avion ultrausor cu numar de
identificare YR-6131. Se declara nul.
l Pierdut şi declar nul Atestat profesional
taxi, cu numărul: 33658, pe numele de:
Cidoiu Daniel, Strada Slobozia, Localitatea
Târgu Jiu, Nr.200, Jud. Gorj.

COMEMORĂRI
l Pe 21 sept.2019, doresc să comemorez printr-o slujbă religioasă 40 de
zile de la trecerea în neființă a celei care
a fost blânda şi delicata mea soție,
Victoria. Sergiu Fetecău: 0744.675.005.

