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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon angajăm
șofer cat.B pt.curierat Anglia și
Scoția. Plecare imediată. Relații la
telefon: 0739.615.651.
l Clădiri Inteligente SRL angajează
instalator tehnică sanitară. Lucrări la
blocuri noi. E-mail: ghenadie.postmodern@gmail.com
l Societatea de Construcții TEHNIC
ASIST Botoșani angajează pentru șantierele din țară: 10 zidari, 10 fierari betoniști, 10 dulgheri și 1 bucătar. Relații la
0231.518.912; personal@tas.ro.
l SC Gustav SRL angajeaza lucrator
room service hotel x 2 si ingrijitor
spatii hoteliere x 2. Salariu atractiv,
card sanatate privat, cazare si masa
asigurate de firma. Telefon 0730
779886.
l SC Dekamat Build SRL angajeaza
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli, zidarie, faianta, gresie,
parchet x 15. Salariu atractiv, card
sanatate privat, cazare si masa asigurate de firma. Telefon 0730 215419.
l SC Knott Frane Osii SRL angajeaza mecanic auto x1, sudor x 1,
muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor x 2. Salariu
atractiv, card sanatate privat, cazare
si masa asigurate de firma. Telefon
0730 215419.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Galaţi,
județul Galați, organizează concurs
pentru ocuparea următoarei funcţii
contractuale temporar vacante,
conform prevederilor Hotărârii
Guvernului 286/2011 (*actualizată*).
I.Inspector de specialitate- 1 post pe
perioadă determinată. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
-studii superioare economice; -minim
5 ani vechime în contabilitate.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 10.06.2019,
ora 9.00, și interviul în data de
12.06.2019, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Galați. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Galați,
adică până la data de 28.05.2019.
Relaţii suplimentare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Galaţi, din str.
Brăilei, nr.138B. Persoană de contact:
Munteanu Ionica, telefon:
0236.311.086, 0372.848.112.
l Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în
localitatea București, str.Dr.Calistrat
Grozovici, nr.1, în conformitate cu
prevederile HG 286/2011, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
funcții contractual vacante, pe durată
nedeterminată: -1 (un) post muncitor
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c a l i f i c a t I V- b u c ă t a r ( G ) - B l o c
Alimentar; -1 (un) post muncitor necalificat (G)- Bloc Alimentar; -1 (un) post
infirmieră (G)- Secția Clinică XII
Terapie Intensivă Copii; -1 (un) post
îngrijitoare (G)- Secția Clinică VIII
Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii.
Concursul se va desfășura la sediul
institutului, după următorul calendar:
-Termenul de depunere a dosarelor:
03.06.2019, ora 13.00; -Testarea psihologică: în data de 7.06.2019, ora 10.00;
-Proba scrisă: în data de 11.06.2019,
ora 10.00; -Proba practică: în data de
18.06.2019, ora 10.00. Muncitor calificat IV-bucătar (G), condiții: -diplomă
de școală generală; -acte de studii
(calificare) pentru meseria de bucătar;
-concurs pentru ocuparea postului; -6
ani vechime în meseria de bucătar.
Muncitor necalificat I (G), condiții:
-diplomă de școală generală; -concurs
pentru ocuparea postului; -nu necesită
vechime. Infirmieră (G), condiții:
-școală generală -curs de infirmiere,
organizat de Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs
de infirmiere organizat de furnizori
autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea
Ministerului Sănătății -Direcția Generală Resurse Umane și Certificare; -6
luni vechime în activitate; -concurs
pentru ocuparea postului. Îngrijitoare
(G), condiții: -școală generală; -concurs
pentru ocuparea postului; -nu necesită
vechime. 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 Institutului Național
de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei
Balș”. Relații suplimentare la sediul
Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balș”, persoană
de contact: economist Marin Maria,
telefon: 021.201.09.80, interior: 3055,
adresă e-mail: anca.stroe@mateibals.ro
l În baza HG 286/2011, Primăria
Comunei Fruntișeni, judeţul Vaslui,
organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant: muncitor
calificat -conducător de mașini și
utilaje terasiere. Pentru participarea
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: a)are cetăţenia română, cetăţenie
a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European și
domiciliul în România; b)cunoaște
limba română, scris și vorbit; c)are
vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)are capacitate deplină
de exerciţiu; e)are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile sanitare
abilitate; f)îndeplinește condiţiile de
studii și, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g)nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte

de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârșite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: -vechime în specialitatea
studiilor: nu este obligatorie; -să
posede carnet conducător auto categoria: C; -diplomă sau adeverinţă de
absolvire studii: minim studii medii
absolvite; -certificat de calificare
pentru meseria de conducător de
mașini și utilaje terasiere. Concursul
se va organiza conform următorului
calendar: -4 iunie 2019, ora 15.00,
termenul-limită pentru depunerea
dosarelor; -12 iunie 2019, ora 10.00,
proba scrisă; -14 iunie 2019, ora 10.00,
proba practică. Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune la sediul
Primăriei Comunei Fruntișeni,
judeţul Vaslui. Condiţiile de participare, bibliografia și orice alte informaţii se pot obţine la sediul instituţiei
sau la telefon: 0235.709.490.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.Ştefan
cel Mare, nr.233, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante de:
-infirmier -UPU-SMURD -1 post;
-îngrijitor -Secţia Boli Infecțioase -1
post. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute
de HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de 12.06.2019,
ora 09.00; -proba interviu în data de
18.06.2019, ora 09.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
I.Infirmier: -diplomă de absolvire a
școlii generale; -curs de infirmiere; -6
luni vechime în activitate. II.Îngrijitor: -diplomă de absolvire a școlii
generale; -fără vechime în activitate.
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 Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare
la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui, persoană de contact:
economist Ciobanu Florina, telefon:
0235.312.120/interior: 138.
l Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și
Inspecţie Socială Neamț organizează
concurs pentru ocuparea a 2 (două)
funcţii publice de execuţie vacante de
inspector, clasa I, grad profesional
superior -din cadrul Compartimentului Economic, Financiar și Contabilitate, Resurse Umane, Admnistrativ
și Achiziții Publice, Gestionare Debitori și Creditori. Condițiile de desfășurare a concursului: -concursul se va
desfășura la sediul Agenției Județene
pentru Plăți și Inspecție Socială din
Piatra Neamţ, str.B-dul Traian, nr.17,
bl. A4/parter, în data: 20.06.2019, ora
10.00 (proba scrisă); -Proba interviu
va avea loc în termen de 5 zile de la
data afișării rezultatelor probei scrise.
Data până la care se depun dosarele
de înscriere: 20 zile de la data publi-
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cării anunțului, până la data de
10.06.2019. Dosarul de înscriere la
concurs se depune la sediul Agenției
Județene pentru Plăți și Inspecție
Socială din Piatra Neamţ și trebuie să
conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare,
respectiv: a)formularul de înscriere
prevăzut în anexa nr.3; b)curriculum
vitae, modelul comun european; c)
copia actului de identitate; d)copii ale
diplomelor de studii, certificatelor și
altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecţionări;
e)copia carnetului de muncă și, după
caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă și, după
caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice; f)copia
adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului; g)copia adeverinţei care
atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare
este necesară îndeplinirea unor
condiţii specifice care implică efort
fizic și se testează prin probă suplimentară; h) cazierul judiciar; i) declaraţia pe propria răspundere sau
adeverinţa care să ateste calitatea sau
lipsa calităţii de lucrător al Securităţii
sau colaborator al acesteia. Formulare
necesare pentru dosarul de concurs se
pot găsi la sediul instituției noastre
sau pe site-ul: ajpis.neamt@mmanpis.
ro, precum și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici: http://
www.anfp.gov.ro/continut/Formulare_tip_concursuri. Copiile de pe
actele depuse se prezintă în copii
legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs, cu
excepţia copiei actului de identitate,
care se poate transmite și în format
electronic, la adresa de e-mail: ajpis.
neamt@mmanpis.ro
l Spitalul de Psihiatrie Drăgoești
prin manager organizează concurs, în
conformitate cu dispoziţiile Legii
nr.95/2006, privind reforma în sănătate, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și dispoziţiile
Ordinului MS nr.954/2017, pentru
modificarea anexei la Ordinul MSP
nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director din spitalele
publice, pentru ocuparea funcţiei de
director medical, studii superioare de
lungă durată cu diplomă de licenţă
sau echivelentă în domeniul medicină,
specializarea medicină, sunt confirmaţi cel puţin medic specialist, au
minim 5 ani vechime în specialitatea
respectivă. Concursul constă în următoarele probe: proba scrisă,
12.06.2019, ora 9.00, susţinerea
proiectului de specialitate, 17.06.2019,
ora 9.00, și interviul de selecţie,
20.06.2019, ora 9.00, la sediul Spita-
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lului de Psihiatrie Drăgoești, strada
Spitalului, nr.1, Drăgoești, judeţul
Vâlcea. Înscrierile se fac la Compartimentul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, judeţul Vâlcea, până
în data de 4.06.2019, ora 13.00,
inclusiv, persoană de contact: Barbu
Mariana, telefon: 0250.762.331.
l Ministerul Muncii și Justiției
Sociale organizează concurs pentru
ocuparea a 22 posturi de asistent
social, în afara organigramei, în județele Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud,
Botoșani, Brăila, Buzău, Constanța,
Călărași, Covasna, Dâmbovița, Gorj,
Giurgiu, Harghita, Hunedoara,
Ialomița, Mureș, Sălaj, Teleorman,
Timiș, Vaslui, sector 3 și sector 4 din
Municipiul București din cadrul
Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar
-Unitatea de Implementare a proiectului „INTESPO -Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public
de Ocupare, în data de 13 iunie 2019,
ora 10.00 -proba scrisă și în data de 20
iunie 2019, ora 10.00 –interviul.
Condiţiile de participare: -Studii de
specialitate: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul asistență
socială; -Vechime în specialitatea
studiilor: minim 1 an; -Înscriere în
Colegiul Asistenților Sociali sau
declarație pe proprie răspundere că
până la semnarea contractului individual de muncă va prezenta înregistrarea sa în CAS/în caz contrar
concursul/examenul este declarat nul.
Menționăm că depunerea dosarelor de
concurs se face în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului. Condiţiile de participare la
concurs, bibliografia și actele solicitate
candidaților pentru dosarul de
înscriere sunt afișate la sediul ministerului și pe site-ul www.mmjs.gov.ro
-secțiunea carieră. Date de contact
secretar comisie concurs: telefon:
021/315.72.26 int. 866, e-mail
Concurs.Intespo@mmuncii.gov.ro.

CITAŢII
l Pârâta Pădure Elena este citată la
Judecătoria Bicaz, judetul Neamt, în
dosarul de divorț nr. 1759/188/2018
pentru data de 03.06.2019, ora 09.00.
l Numiţii Cucias Adrian, Cucias
Albert Ginel și Cucias Ana Dona sunt
chemaţi în data de 19.06.2019 la Judecătoria Brăila dosar nr. 525/196/2019.
l Numitul Thais Ovidiu (fost Iacob),
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Lupeni, str. Bărbăteni, bl. 21, sc.1, et.
2, ap. 5, jud. Hunedoara este citat la
Judecatoria Hârlău, în dosarul nr.
3085/239/2017, Complet C3 în ziua
de 26.06.2019 ora 9:00, în calitate de
Pârât, în proces cu Varzari Mariana în
calitate de Reclamant, având ca obiect
exercitarea autorităţii părintești;
stabilire domiciliu minori; pensie de
întreţinere; suplinirea acordului
parental.
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l Tiuga Marian, cu ultimul domiciliu
cunoscut in jud.Iasi, mun.Iasi, str.
Clopotari, nr.4, bl.612, sc.D, ap.1, este
citat, in calitate de parat, pentru
termenul din data de 6 iunie 2019, la
Judecatoria Iasi, sala 6, complet 02m,
ora 8.30, in dosar nr.16649/245/2017,
avand ca obiect “partaj bunuri
comune/lichidarea regimului matrimonial”, in contradictoriu cu reclamanta Corduneanu (fosta Tiuga)
Petronela.
l Se citează numitul Truică Silviu
Laurenţiu, cu ultimul domiciliu în
Piteşti, str. Paltinului bloc A37, sc. E,
ap. 2, jud. Argeş, pentru data de
03.06.2019, la Judecătoria Piteşti, sala
4, ora 8,30, în calitate de pârât, în
contradictoriu cu reclamanta Truică
Carmen, în dosarul nr. 13102/280/2018,
având ca obiect divorţ cu copii.
l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P. 21,
sc. C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data
03.06.2019, ora 10:30, persoanele cu
vocţie succesorală legală sau testamentară, la succesiunea defunctului
Diaconu Ioan, decedat la data de
12.01.2019, cu ultimul domiciliu în
municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, în
dosar succesoral nr. 50/2019, în
vederea dezbaterii succesiunii.
l Se citează pârâţii Horming Ioan
Eric, Steinburg Anemarie, în data de
27.06.2019, ora 9:00, sala J2, la Judec ă t o r i a B r a ş o v , d o s a r n r.
17213/197/2015*, în proces cu Balacianu Alina pentru partaj judiciar.
l Anghel Vasile, cu ultimul domiciliu
în Craiova, Calea Bucureşti, nr.38,
bl.1, sc.1, ap.8, județul Dolj, este
chemat în calitate de pârât în dosarul
22877/215/2018 la Judecătoria
Craiova, complet civil 28, în data de
03.06.2019, ora 09.00.
l Prodanof Nicolae, domiciliat în
Brazilia, Sao Paulo, Rua General
Euclides Figueiredo, Figueiredo 374,
Bairro Morumbi, vă înştiințăm că
sunteți invitat să vă prezentați la
Curtea De Apel Bucureşti, cu sediul
în Palatul de Justiție, Splaiul Independenței, Nr.5, Bucureşti, România,
în camera E107- Ilie Stoenescu, S3Completul nr.12 recurs, la data de
24.06.2019, ora 12.00, în calitate de
intimat, în procesul cu intimații-reclamanți Marcu Adrian şi Marcu
Daniela, în dosarul nr.28165/3/2016,
având ca obiect rezoluțiune contract.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Tătăranu, din județul Vrancea,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.20 şi 22 începând cu
data de 20.05.2019 pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei, 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 ale documentelor tehnice

vor putea fi depuse la sediul Primăriei
şi pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Warehouses De Paw Romania S.R.L.
cu sediul in comuna Stefanestii de Jos,
Strada Busteni Nr.36, judetul Ilfov
titular al planului PUZ-CONSTRUIRE
WPD INDUSTRIAL PARK 2 comuna
Stefanestii de Jos, judet Ilfov, T36; 37,
P311;318, T40, P.A.327 anunta publicul
interesat asupra deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de
22.03.2019 urmand ca prima versiune a
planului sa fie supusa procedurii de
adoptare de catre autoritatile componente fara aviz de mediu. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris
la sediul A.P.M.Ilfov (tel. 021/4301523)
in termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anuntului.
l SC Iri Forest Assets SRL, titular al
planului „Amenajamentul Silvic UP
XVIII Adâncata, judeţul Suceava”,
anunţă publicul interesat că în Comitetul Special Constituit întrunit în
data de 17.05.2019 s-a luat decizia ca
planul să fie supus adoptării, fără
evaluare de mediu/ evaluare adecvată,
prin procedura simplificată, fără aviz
de mediu. Informațiile şi observațiile
potențialului impact asupra mediului
al planului propus pot fi consultate şi
primite la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Suceava, strada
Bistriței, nr. 1A, în termen de 10 zile.

notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului S.C. Eugen‘S Adventure Team
S.R.L.- D, prin Încheierea civilă nr.
22/JS/CC/09.05.2019 pronunţată de
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a
II-a Civilă, în Dosarul 762/115/2019.
Debitorul S.C. Eugen‘S Adventure
Team S.R.L.-D are obligaţia ca în
termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art.
67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului S.C. Eugen‘S Adventure Team
S.R.L-D cu sediul social în loc.
Gârnic, nr. 56, jud. Caraş-Severin,
Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/282/2013, CUI 31709631
trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la
Tribunalul Caraş-Severin până la
termenul limită din data de
24.06.2019. Cererile trebuie însoțite de
taxa de timbru în valoare de 200 lei.
l Unitatea administrativ-teritorială
Seaca de Pădure, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.2 începând cu data de
24.05.2019, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Comunei
Seaca de Pădure, 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 SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator
Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al Euro.Expert.Com.
SRL desemnat prin sentinta civila
nr.2966 din data de 16.05.2019,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
44270/3/2018, notificã deschiderea
procedurii insolventei prevazuta de
Legea nr. 85/2014 împotriva Euro.
Expert.Com. SRL, cu sediul social in
Bucureşti Sectorul 5, Str. Operetei, Nr.
12, Ap. 1, CUI 14673414, nr. de ordine
in registrul comertului J40/4609/2002.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta impotriva Euro.Expert.Com. SRL vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 44270/3/2018, in
urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii
debitorului 01.07.2019; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire,
afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 22.07.2019; c)
termenul pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv la 16.08.2019; d)
data primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 29.07.2019, ora 14.00; e)
adunarea generala a asociatilor la data
de 29.05.2019, ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

l Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. cu
sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl.
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr.
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212.940,
notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului S.C. Eugen‘S Adventure Team
S.R.L.- D, prin Încheierea civilă nr.
22/JS/CC/09.05.2019 pronunţată de
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a
II-a Civilă, în Dosarul 762/115/2019.
Debitorul S.C. Eugen‘S Adventure
Team S.R.L.-D are obligaţia ca în
termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art.
67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului S.C. Eugen‘S Adventure Team
S.R.L-D cu sediul social în loc.
Gârnic, nr. 56, jud. Caraş-Severin,
Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/282/2013, CUI 31709631
trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la
Tribunalul Caraş-Severin până la
termenul limită din data de
24.06.2019. Cererile trebuie însoțite de
taxa de timbru în valoare de 200 lei.

l Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. cu
sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl.
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr.
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II
0227/2006. Tel/Fax: 0255/212.940,

l Prin cererea inregistrată sub dosar
nr 479/246/2019, formulată şi precizată de reclamanta Poşta Mărioara,

SOMAŢII

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
cu domiciliul in comuna Tîrnova, nr
651, jud Arad împotriva pârâtului
Cătălina Florin Nicuşor, a solicitat
inscrierea dreptului de proprietate pe
titlu de uzucapiune, asupra cotei de
1/1 părţi, asupra imobilului înscris în
CF nr 309731 Tîrnova, (CF vechi 3559
Tîrnova), compus din curte şi grădină,
cu număr admin. 253 A, cu nr top
286-288/5.a, în suprafaţă de 1576 mp,
asupra căreia este inscris ca proprietar tabular Crişan Nica, una şi
aceiaşi persoană cu Crişan Nicolae de
sub B1, decedat la 31.12.1986. Reclamanta susţine că, foloseşte acest
imobil timp de peste 30 de ani, de la
moartea proprietarului tabular. In
urma acesteia sunt somaţi, in baza art
130 din Decretul-Lege nr 115/1938,
toţi cei interesaţi de indată să inainteze opoziţie la Judecătoria Ineu
deoarece in caz contrar, in termen de o
lună de la această ultimă publicare se
va proceda la soluţionarea cererii.
Prezenta somaţie se va afişa timp de o
lună la Tabla de afişare a Judecătoriei
Ineu şi la Primăria comunei Tîrnova.
l Se aduce la cunostinţă că pe rolul
Judecătoriei Arad se află dosarul nr.
3473/55/2019, cu termen de judecată la
data de 19 iunie 2019, având ca obiect
cererea petentei Micici Iuliana, domiciliată in sat Sederhat, str. 1, nr. 121, jud.
Arad pentru: constatarea dobândirii de
către aceasta a dreptului de proprietate
prin uzucapiune, asupra cotei de 1/1
din imobilul situat in sat Sederhat, str.
1, nr. 121, in suprafaţă de 3223 mp.,
inscris in CF 160 Variaş, cu nr. top.
135/b, proprietatea defunctului
Crucean Teodor. Persoanele interesate
pot face opoziţie la numărul de dosar
indicat mai sus in termen de o lună de
la data publicării prezentei somaţii.
l Se aduce la cunoştinţă că pe rolul
Judecătoriei Arad se află dosarul nr.
3474/55/2019, cu termen de judecată la
data de 26 iunie 2019, având ca obiect
cererea petentului Trif Ioan Timotei,
cu domiciliul in Pecica, str. 323, nr. 32,
jud. Arad pentru: constatarea dobândirii de către aceasta a dreptului de
proprietate prin uzucapiune, asupra
cotei de 1/1 din imobilul situat in
Pecica, str. 323, nr. 32, in suprafaţă de
1118 mp, inscris in CF nr. 5248 Pecica,
cu nr. top 6500/a şi CF 5249 Pecica şi
nr. top 6500/b, proprietatea tabulară a
numiţilor Jugu Romulus, decedat la
data de 12.02.1981 şi Chifor Lucia,
decedată la data de 22.04.1992. Persoanele interesate pot face opoziţie la
numărul de dosar indicat mai sus in
termen de o lună de la data publicării
prezentei somaţii.
l In dosarul civil cu nr. 989/210/2019
al Judecătoriei Chişineu Criş, reclamanţii Budean Petru şi Budean Maria,
domiciliaţi in localitatea Simand, nr.
764, judeţul Arad, solicită constatarea
dobândirii dreptului de proprietate cu
titlu de uzucapiune, asupra imobilului
constând in teren intravilan in suprafaţă de 1440 mp, situat in comuna
Simand, nr. administrativ vechi 38,
judeţul Arad, inscris in. CF nr. 303733
Șimand, nr. CF vechi 574 Șimandul de
Sus, nr. top. 39/4. Proprietar tabular

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Bizz Domnica. Toţi cei interesaţi in
cauză pot formula opoziţii Ja prezenta
somaţie, in termen de 30 de zile de la
publicare şi respectiv afişarea somaţiei/
in dosar cu numărul de mai sus al
Judecătoriei Chişineu Criş. Emis in
baza incheierii de sedinta din data de
07.05.2019, conform art 130 din
Decretul Lege nr 115/1938. Termen de
afişare pe o durată de 30 de zile, după
care vă solicităm să ne comunicaţi
procesul verbal de dezafişare a somaţiei care să cuprindă inclusiv menţiunea dacă au fost formulate sau nu
opoziţii in cauză.

LICITAŢII
l Penitenciarul Giurgiu, cu sediul in
localitatea Giurgiu, str. Balanoaiei,
nr.12A, jud. Giurgiu, Romania, cod unic
de inregistrare 13476015, tel.
0246/215.091, fax 0246/213.700, e-mail
pgiurgiu@anp.gov.ro, www.penitenciarulgiurgiu.ro, organizeaza in data de
11.06.2019 orele 12:00, licitatie publică
cu strigare pentru inchirierea unui
spatiu de 16,83 mp, situat in incinta
Penitenciarului Giurgiu, in scopul
comercializării bunuri şi produse
alimentare şi nealimentare către persoanele private de libertate. Persoanele
interesate pot solicita documentaţia de
la sediul Penitenciarului Giurgiu prin
adresă scrisă sau pe mail, in zilele lucrătoare, in perioada 23.05.2019 07.06.20219. Licitatia cu strigare se va
desfasura in data de 11.06.2019, incepand cu ora 12:00. Documentele de
participare se vor depune la sediul
Penitenciarului Giurgiu pana cel tarziu
10.06.2019, ora:14.00. Pretul de pornire
al licitatiei privind valoarea chiriei/mp/
luna este de 17,00 lei. Pasul de licitatie
pentru inchiriere este de 10 lei/mp/luna
si se va aplica asupra valorii pretului de
pornire. Garantia de participare, in
valoare de 1200,00 lei se va depune in
una din formele precizate in documentatia descriptiva. Alte relatii se pot
obtine la telefon tel. 0246.215.091, interior 103, d-na Andreea DROSU, intre
orele 09:00 si 14:00, in zilele lucratoare.
l Comuna Drăguşeni, județul Iasi,
organizează licitație publică în data
de 10 iunie 2019, ora 11:10 în vederea
concesionării următoarelor bunuri
imobile aflate în prorietatea privată a
comunei: 1)-teren extravilan categoria F cu suprafaţa de 111 m.p. şi
construcție specială existentă pe
acesta -C1 -rezervor suprateran
captare apă cu Sc= 13 m.p. 2)-teren
intravilan în suprafaţă de 1.573 m.p.
(real măsurat 1283 m.p.) situat în
tarlaua 14, parcelele 405-406, având
număr cadastral 60017; 3)-teren
extravilan categoria HB -ape stătătoare -cu suprafața totală de 41.176
m.p. (4,1176 Ha), parcela 3HB
-tarlaua 81 -37.927 m.p. şi parcela
2CD - tarlaua 80 -3.249 m.p. Înscrierile la licitație se fac până pe data de
10 iunie 2019, ora 11:00 la registratura
Primăriei Drăguşeni, iar documentația de atribuire se poate achiziționa
pană la ora 9.00. Relații suplimentare
la tel/ fax: 0232 256620, primaria_
drag@yahoo.com.
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serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire,
Executare Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti,
nr.49-51. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 22/2007:
Valoarea documentaţiei este de
100Lei, la care se adaugă TVA, şi se
poate achita la Direcția de Taxe şi
Impozite Locale Giurgiu.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 30.05.2019, ora 16.00. 4.
Informaţii privind ofertele: Ofertele
se depun în plic, în limba română.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 03.06.2019, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele se depun la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu,
B-dul Bucureşti, nr.49-51, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune o singură
ofertă în două exemplare (original şi
copie). 5.Data şi locul la care este
programată începerea procedurii de

negociere directă: 04.06.2019, ora
13.00, Primăria Municipiului Giurgiu,
Şos.Bucureşti, nr.49-51, sala Parter.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Giurgiu- secţia Contencios Administrativ Fiscal, str.Episcopiei, nr.13,
telefon: 0246.212.725, fax:
0337.819.940, e-mail: registratura-tr@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului
negocierii către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 20.05.2019.
l 1.Consiliul Local al Comunei Vultureşti, cu sediul în comuna Vultureşti,
telefon: 0235.457.431, fax:
0235.457.830, în conformitate cu dispozițiile HCL nr.16/2019, anunță organizarea licitației publice deschise cu
strigare pentru vânzarea unor
construcții agricole (grajduri comunale)
şi terenurile aferente situate în intravilanul satului Vultureşti, comuna Vultureşti, județul Vaslui, în următoarele
condiții: 2. Obiectul închirierii: a.Nr.crt.;
Identificare; Suprafață; Preț de pornire
Euro (fără TVA); Preț de pornire Lei
(fără TVA): 1.; C1 -Anexa -utilizată ca
şi grajd; 799mp; 4.547; 21.567. 2.; Teren
intravilan; 5662mp; 5.700; 27.038. 3.;
Total proprietate imobiliară; 10.247;
48.605. b.Nr.crt.; Identificare; Supra-

➤ alege ziua apariției

ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Consiliul
Local al Municipiului Giurgiu, B-dul
B u c u r e ş t i , n r. 4 9 - 5 1 , t e l e f o n :
0246.213.588, 0246.213.747, fax:
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal:
4852455,
cont
IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX
-Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea
bunului ce urmează să fie concesionat:
teren în suprafață de 618mp, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Unirii,
FN. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: În conformitate cu
H C L M n r. 5 4 / 2 8 . 0 2 . 2 0 1 9 .
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de
atribuire se va obţine de persoane
juridice de drept privat român interesate şi persoane fizice autorizate
române interesate, pe suport de hârtie
de la sediul Primăriei Municipiului
Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, în
baza unei solicitări depuse la Registratură, la cerere şi achitarea contravalorii. 3.2.Denumirea şi adresa

III

➤ plătește cu cardul

față; Preț de pornire Euro (fără TVA);
Preț de pornire Lei (fără TVA): 1.; C1
-Anexa -utilizată ca şi baracă metalică
(spațiu de depozitare cereale); 237mp;
2.355; 11.172. 2.; Teren intravilan;
1.659mp; 1.700; 8.064. 3.; Total proprietate imobiliară; 4.055; 19.236. Acte
necesare pentru participare la licitație:
-copie atestare fiscală eliberată de
Primăria Vultureşti; -copie BI/CI sau
certificat înmatriculare; -dovada achitării taxei de participare la licitație;
-oferta financiară. Condiții de participare: -data licitației: 05.06.2019, ora
11.00, în sala de şedințe a Consiliului
Local; -taxa de participare este de
100Lei. Construcțiile şi terenul aparțin
domeniului privat şi se află în administrarea Consiliului Local al Comunei
Vultureşti, județul Vaslui. Se va organiza licitație pentru fiecare construcție
şi teren -număr cadastral în parte. Cei
interesați vor depune ofertele la sediul
Primăriei Vultureşti până cel târziu la
data de 5.06.2019, ora 10.00. Pentru
soluționarea eventualelor litigii, ofertanții se pot adresa în termen de 5 zile
la Tribunalul Vaslui, județul Vaslui.

PIERDERI
l Alexa G. Gheorghe IF, pierdut
certificat constatator nr.28796 din
02.06.2010.

GATA!
Simplu, nu?

l Pierdut titlu de proprietate
n r. 2 / 7 5 3 8 d i n 1 0 . 0 6 . 1 9 8 0 ,
contract de împrumut nr. 106.517
din 1976, contract de construire
nr. 212/III din 1975 şi proces
-verbal de predare -primire din
9.11.1976 pe numele Ciobanu
Gheorghe.
l Pierdut legitimaţie şi carnet
student pe numele Jugaru Theodora
–Adelina, emisă de Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Bucureşti.
l Pierdut legitimaţie de student pe
numele Grigore Gabriela emisă de
Facultatea Carol Davila din Bucureşti.
l Pierdut contract de vânzare –
cumpărare nr. 16492/1991 emis de
ICRAL Titan, pe numele Ilie Nedelcu.
l Pierdut Atestat profesional marfa
–numele Spatar Samuel Vasile, emis
de ARR Bucuresti. Il declar nul.
l Pierdut act de concesiune nr.12
din 03.05.1981, eliberat de Parohia
Giuleşti Sarindar pe numele Niculae
Niculina, pentru 1 mormânt situat în
Cimitirul Vechi, Fig.1, Rd.9b, Locul
2. Îl declar nul.

