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OFERTE SERVICIU
l SC Utilpub Prest Eco Serv PPL
SRL recrutează pentru postul de
INGINER drumuri, COR 214204.
Persoanele interesate sunt rugate sa
depună CV-ul la adresa de e-mail:
contact@salubrizareppl.ro Mai multe
informații la tel: 031.069.9920 , de luni
până vineri ,in intervalul orar cuprins
09:00- 14:00.
l SC Good Food Flavour SRL, cu
sediul social în Slatina, str.Cuza Vodă,
nr.6, bl.6, sc.A, et.3, ap.14, jud.Olt,
având CUI: RO34201319, înregistrată
la ONRC cu nr.J28/157/2015, angajează 1 post de ajutor bucătar. Interviul
are loc în data de 25.10.2019, ora
10.00, în jud.Sibiu, mun.Sibiu, str.
Șoseaua Alba Iulia, nr.112.
l Oficiul de Cadastru şi 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 referent
treapta I din cadrul Biroului de Relații
cu Publicul Roşiori de Vede, Serviciul
Publicitate Imobiliară. Concursul se va
desfăşura în perioada 18 -21.11.2019,
orele 10.00. Perioada de depunere a
dosarelor este 25.10.2019 -07.11.2019,
la sediul OCPI Teleorman. Pentru date
suplimentare consultaţi site-ul OCPI
Teleorman: www.ocpitr.ro.
l Primăria comunei Sălcioara organizează la sediul Primăriei comunei
Sălcioara, Judeţul Ialomiţa, din str.
Bisericii, nr. 28, concurs în vederea
ocupării unei funcţiei contractuale
vacante de: - Muncitor necalificat
(guard), post vacant contractual.
Concursul va avea loc la sediul primăriei comunei Sălcioara, din strada
Bisericii, nr. 28, în data de: - 20.11.2019
ora 10.00 - proba scrisă: - 22.11.2019 ,
ora 10.00 - interviul. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: - Studii
medii/ generale. - Vechime în muncă
nu este cazul. Dosarele vor fi depuse
până la data de 07.11.2019, ora 14,00.
Pentru relaţii suplimentare şi bibliografie cei interesaţi se vor adresa la
sediul Primăriei comunei Sălcioara
sau la telefon: 0243.317.341,
0243.317.392
l Subscrisa, SC ADER SRL, cu sediul
in Rm Valcea, str. Raureni, nr. 24, judet
Valcea, inregistrata la Reg Com. Sub
nr. J38/1436/1991, CUI: 1473899,
reprezentata prin administrator Chindris Dinu- Catalin, anunta vacantarea
unui numar de 5 muncitori, cod COR
721410 - lacatus mecanic - si 1
muncitor cod COR 722323 - Operator
la masini unelte cu comanda numerica. Activitatea se va desfaura in
Ramnicu Valcea, 5 zile pe saptamana,

40 ore pe luna cu un salariu mediu
brut de 4856 lei. Doritorii sunt rugati
sa transmita CV-ul la adresa de mail:
ader@ader.ro pana la data de
25.10.2019 ora 9.00. Conditii: experienta, lipsa cazier, seriozitate, apt din
punct de vedere medical.
l Colegiul Național „Sfântul Sava”,
cu sediul în localitatea Bucureşti, str.
General Berthelot, nr.23, sector 1,
judeţul Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de bibliotecar (COD COR
262202), conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: 1.Proba scrisă:
15.11.2019, ora 9.00, la sediul unității
şcolare; 2.Proba interviu: 15.11.2019,
ora 12.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -absolvenți cu diplomă de licență ai unei
instituții de învățământ superior cu
profil biblioteconomie sau absolvenți
cu diplomă de licență ai unei instituții
de învățământ superior care fac
dovada înscrierii la curs de formare
acreditat de bibliotecar şcolar/biblioteconomie; -vechime în muncă
minimum trei ani; -are cetățenia
română şi domiciliul în Bucureşti sau
zone limitrofe; -cunoaşte limba
română scris şi vorbit; -nu a fost
condamnat definitiv pentru săvârşirea
unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității,
are interdicție care împiedică lucrul cu
elevii şi care care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției; -are o stare
de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează; -are abilități
de comunicare şi de relații cu publicul;
-are abilități de lucru în echipă; -utilizează programele MS Office, navigare
Internet; -are disponibilitate de lucru
într-un program flexibil. Participanții
pot depune dosarele pentru concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului în Monitorul
Oficial. Pentru relații suplimentare
contactați secretariatul unității şcolare:
tel.021.314.92.94, 021.312.68.21,
e-mail: secretariat@licsfsava.ro,
persoană de contact: Stoica Pompiliasecretar şef.
l Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă cu sediul in Bucuresti
Str. Avalanşei, nr. 20-22 sector 4, scoate
la concurs, la sediul agenţiei, postul
contractual vacant de director al
Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Braşov, conform
H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din H.G.
nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei de conducere
vacantă: Pregătire de specialitate:

studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului. Programul concursului:
02.12.2019 ora 10.00 - proba scrisă la
sediul Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă. Termenul
limita de depunere a dosarelor de
concurs este de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului in monitorul
oficial, respectiv în perioada 24 octombrie - 13 noiembrie 2019. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs
sunt afişate pe site-ul instituţiei.
l Centrul Regional de Transfuzii
Sanguine Constanța, cu sediul în localitatea Constanța, str.Nicolae Iorga,
nr.85, judeţul Constanța, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de conducător
auto: 1 post, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 18.11.2019, ora 12.00; -Proba
interviu în data de 20.11.2019, ora
12.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -condiţiile de
studii: diplomă de bacalaureat;
-vechimea în muncă în activitate ca
şofer profesionist: minimum 3 ani;
-permis de conducere pentru sofer
profesionist -categoria B şi D; -cazier
auto de la poliția rutieră; -fişă medicală conducător auto, inclusiv aviz
psihologic; -abilități în comunicare
scrisă şi verbală. 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
CRTS Constanța, str.Nicolae Iorga,
nr.85, Constanța. Relaţii suplimentare
la sediul CRTS Constanța, str.Nicolae
Iorga, nr.85, Constanța, persoană de
contact: ec.Peltecu Elena, telefon/fax:
0341.180.014, e-mail: crts_constanta@
yahoo.com
l Batalionul de Sprijin al Forţelor
Navale Constanţa, cu sediul în strada
Ștefăniţă Vodă, nr.4, judeţul
Constanţa, din Ministerul Apărării
Naţionale, organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de personal
civil contractual, conform HG
nr.286/2011: -Muncitor calificat III
(electromecanic auto), nr.posturi: 1
(studii generale, curs calificare electromecanic, minim 6 luni vechime în
domeniu); -18.11.2019, ora 10.00
-proba practică; -22.11.2019, ora 09.00
-interviul; -data-limită de depunere a
dosarelor: 08.11.2019, ora 15.00. Depunerea dosarelor se va face la sediul
Batalionului de Sprijin al Forţelor
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Navale, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare sau pe siteurile: www.navy.ro, www.posturi.gov.
ro. Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0241.667.985/0241.667.011,
interior: 238, 461.
l Muzeul Judeţean de Etnografie şi
Artă Populară Maramureş, cu sediul
în Baia Mare, strada Dealul Florilor,
numărul 1, județul Maramureş, organizează concurs în data de 15.11.2019,
ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de
21.11.2019, ora 10.00 (proba interviu),
pentru postul contractual vacant de
muzeograf S debutant, în vederea
ocupării pe perioadă nedeterminată.
Condiţii generale de participare la
concurs: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiții specifice de
participare: -1 post muzeograf S debutant (funcție de execuție) în cadrul
Biroului de Educație Muzeală, Expoziții Temporare, Valorificare Patrimoniu: -Studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă domeniul de licență
Istorie; domeniul de licență Studiul
patrimoniului; domeniul de licență
Studii culturale -specializarea: Etnologie; -Nu se solicită vechime în
muncă; -Disponibilitate la program de
lucru prelungit, inclusiv in zilele de
sâmbătă, duminică şi sărbători legale
datorită specificului instituției
muzeale, cu acordarea zilelor libere
corespunzătoare celor lucrate; -Adaptabilitate la munca în echipă; -Cunoaşterea la nivel mediu a cel puțin unei
limbi străine de circulație internațională (engleză, franceză, germană),
dovedită prin diplomă sau certificat;
-Cunoştinte medii de operare pe calculator (Word, Excel) dovedite prin
diplomă sau certificat; -Abilități
pentru lucrul cu publicul de diverse
categorii de vârstă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
Muzeului Judeţean de Etnografie şi
Artă Populară Maramureş până la
data de 07.11.2019, ora 15.00. Relaţii
suplimentare privind bibliografia şi
conţinutul dosarului de înscriere se pot
obţine de la sediul instituției: Baia
Mare, strada Dealul Florilor, numărul
1, persoană de contact: Burdea
Adeluța, telefon: 0262.276.895.
l Biblioteca Judeţeană „V.Voiculescu”, cu sediul central în localitatea
Buzău, bulevardul Unirii, nr.301A,
judeţul Buzău, CUI: 8550646, telefon:
0238.721.509, fax: 0238.717.283, organizează concurs pentru ocuparea unei
funcţii contractuale vacante de
secretar, studii medii, din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Administrativ, Deservire. Pentru a ocupa un
post contractual vacant, candidații

GATA!
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trebuie să îndeplinească condițiile
generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011,
cu modificările şi completările ulterioare. Condiţii necesare participării la
concurs şi ocupării funcţiei contractuale sunt: -studii medii absolvite cu
diplomă; -vechime în muncă:
minimum 3 ani; -cunoaşterea unei
limbi de circulație internațională;
-cunoştințe de operare PC (Windows,
Microsoft Office, Word, Excel,
Internet Explorer); *cunoştințele de
operare calculator şi limbi străine
dovedite cu acte justificative.
Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -07 noiembrie
2019, ora 14.00, termenul-limită de
depunere a dosarelor; -18 noiembrie
2019, ora 10.00, probă scrisă; -21
noiembrie 2019, ora 10.00, interviu.
Informaţii suplimentare se pot obţine
la sediul central al bibliotecii situate în
Bulevardul Unirii, nr.301A sau la
numărul de telefon: 0238.721.509,
interior: 103 -Compartimentul Resurse
Umane.
l Serviciul Public de Administrare a
Monumentelor Istorice, cu sediul în
localitatea Deva, str.1 Decembrie 1918,
nr.28, judeţul Hunedoara, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, conform HG
nr.286/23.03.2011: -Numele funcției:
Administrator, gradul I -1 post
contractual vacant. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 15.11.2019, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 22.11.2019, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-permis de conducere pentru categoria
B; -perfecționări/specializări în domeniul turismului; -vechimea în muncă:
minim 7 ani. 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 din
localitatea Deva, str.1 Decembrie 1918,
nr.28. Relaţii suplimentare la sediul
Serviciului Public de Administrare a
Monumentelor Istorice: localitatea
Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.28,
persoană de contact: Bogdănescu
Iulius, telefon: 0254.211.350, int.164
sau 0731.380.111, e-mail: cjsarmi@
yahoo.ro
l Spitalul Municipal Oltenița, cu
sediul în localitatea Oltenița, str.Argeşului, nr.134, judeţul Călăraşi, organizează concurs în vederea ocupariea
următoarelor funcții contractuale
vacante: -1 post de îngrijitoare curățenie în secția Obstetrică Ginecologie;
-1 post de îngrijitoare curățenie AIS.
Condiții generale de participare la
concurs sunt cuprinse în art.3 din
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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.
Concursul se va desfășura la sediul
spitalului menționat mai sus, astfel:
-îngrijitoare curățenie: -proba scrisă:
15.11.2019, ora 10.00; -interviul:
20.11.2019, ora 10.00. 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
candidează; -îndeplinește condițiile de
studii și, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs; -nu a fost
condamnat. Condiții specifice: -pentru
postul de îngrijitoare curățenie: -școală
generală, -certificat privind starea de
sănătate, -vechimea în muncă nu este
necesară. Dosarele de concurs se
depun în 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. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului Municipal Oltenița,
persoană de contact: Toparceanu
Emilia, telefon: 0242.515.931, int.237,
fax: 0242.510.673.
l Spitalul Municipal Motru, cu sediul
în localitatea Motru, str.Carol Davilla,
nr.4, judeţul Gorj, organizează
conform HG nr.286/23.03.2011, modificată, concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de asistent
medical generalist debutant -1 post
-Cabinet pediatrie din ambulatoriu
integrat. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de
19.11.2019, ora 9.00; -Proba practică în
data de 22.11.2019, ora 9.00; -Interviul
în data de 27.11.2019, ora 9.00.
Condiţii specifice de participare: 1.
diplomă de absolvire a școlii sanitare
postliceale, diplomă de absolvire a
învăţământului superior de scurtă
durată sau diplomă de licenţă de asistent medical generalist; 2.diplomă de
bacalaureat; 3.fără vechime. 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 Municipal Motru, din
str.Carol Davilla, nr.4, județul Gorj.
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul
Municipal Motru, persoană de contact:
jurist Cruceru Sidonia, telefon:
0253.410.003, fax: 0253.410.078,
e-mail: spitalmotru@yahoo.com

l La anunțul publicat în Jurnalul
cotidian national în data de 04.10.2019
se face următoarea rectificare: -în loc
de: Fișa de aptitudine eliberată de
medicul de medicina muncii din
cadrul Direcţiei Medicale, din care să
rezulte aptitudinea în muncă pentru
profesia/funcţia și locul de muncă
pentru care se organizează concursul și
a optat candidatul va fi depusă la
dosarul de concurs până cel târziu la
data de 01.11.2019. -se va citi: Fișa de
aptitudine eliberată de medicul de
medicina muncii din cadrul Direcţiei
Medicale, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/
funcţia și locul de muncă pentru care
se organizează concursul, va fi depusă
la dosarul de concurs până cel târziu la
data de 11.11.2019.
l Casa Judeţeană de Pensii Ilfov
organizează concursul de recrutare la
sediul Casei Judeţene de Pensii Ilfov,
Bl. Lacul Tei nr.17, sector 2, București,
în data de 03 decembrie 2019, orele
10.00 proba scrisă, iar interviul în data
de 05 decembrie 2019, începând cu
orele 12.00 pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuţie de asistent
medical (PL). Relaţii suplimentare se
pot obţine la Casa Judeţeană de Pensii
Ilfov, Compartimentul Resurse
Umane, cu sediul în București, B-dul
Lacul Tei, nr.17, sector 2, telefon
021/212.12.27.
l Primăria comunei Probota, judeţul
Iași, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de Muncitor, minimum studii
generale- 1 post -cu atribuţii de asigurare a serviciilor de întreţinere, curăţenie și gospodărire a domeniului
public și privat și întreţinere și funcţionarea instituţiei; -proba scrisă19.11.2019 ora 9,00; -Interviul
22.11.2019 ora 10,00. Condiţii de
desfășurare a concursului: -nivelul
studiilor: minimum studii generale sau
medii; -vechimea în specialitatea studiilor: --. Dosarele de înscriere se vor
depune în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în M.O. al
României, Partea a III-a, la sediul
instituţiei -compartiment secretariat;
Condiţiile de desfășurare a concursului, de participare, bibliografia și
actele solicitate candidaţilor pentru
dosar, sunt afișate la sediul Primăriei
comunei Probota și site-ul instituţiei
“wwwprimariaprobota.ro”. Relaţiisecretariat, tel. 0232295572.

CITAŢII
l Numiţii: Muszkal Gitela, Muszkal
Marku, Muszkal Gittela, sunt chemaţi
în data de 13.11.2019, la Judecătoria
Sighetu Marmației, în calitate de
pârâți, în dos. nr. 2303/307/2019, având
ca obiect uzucapiune.

l Pârâtul Vatamanu Marian este citat
pentru termenul din 06.11.2019 în
dosar nr. 921/222/2019 al Judecătoriei
Dorohoi.
l Se citează numiţii Voina Ion,
Voineasa Marina (Cic), Voina Vasia
pentru data de 31.10.2019, ora 8.30 la
sala de ședinţe nr. 27 a Judecătoriei
Petroșani în calitate de pârăţi în
dosarul civil nr. 7284/278/2017 având
ca obiect uzucapiune.
l Numitul Matei Alexandru Marius
Emilian, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Comuna Susanu, sat Stoiculești,
judeţul Vâlcea este citat la Judecătoria
Drăgășani, în data de 07.11.2019, ora
9:00, în calitate de pârât în dosarul nr.
2358/223/2018, în contradictoriu cu
reclamanta SC Asirom Vig SA.
l RCS&RDS SA cheamă în judecată
pe Cocîrlău Georgiana-Alina în dosar
13721/318/2018, Judecătoria Târgu
Jiu, Complet C14, în data de
14.11.2019, ora 09.00.
l Domnul Mihai George Alin, domiciliat în Alexandria, str. București, bl.
209, sc. A, et. 1, ap. 7, județul
Teleorman, este chemat în instanță, la
Judecătoria Alexandria, la data de
28.11.2019, orele 11.00, în calitate de
p â r â t î n d o s a r u l c i v i l n r.
5720/740/2018, în process cu Mihai
Adriana, în calitate de reclamantă.
Obiectul dosarului îl reprezintă divorț
cu minori.
l Tanase Valentin, cu domiciliul în
com.Sopot, jud.Dolj, este chemat în
11.11.2019 la Judecătoria Brașov, ora
9.00, C9, în dosar 30886/197/2014,
având ca obiect partaj.
l Prin prezenta anunțăm deschiderea
procedurii de declarare a morții numitului Gheja N.Constantin, născut la
data de 30.08.1912, cu ultimul domiciliu cunoscut în com.Oboga de Jos,
județul Olt, dispărut pe front. Invităm
orice persoană să comunice datele pe
care le cunoaște în legătură cu cel
dispărut. Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Balș și are nr.2156/184/2019.
l Numita Manolache (fostă Lupoae)
Ionelia, cu domiciliul legal in mun.
Galaţi, str Costache Conachi, nr 5, bl
L3, sc 1, ap 3, jud Galaţi, este citată la
Tribunalul Galaţi in data de
12.11.2019, in Dosarul civil nr
2712/121/2019, Sala 3, ora 08:30, in
proces cu D.G.A.S.P.C Galaţi, având
in vedere prevederile Legii nr
273/2004.

DIVERSE
l CII Stefanescu Ovidiu Alin anunta
deschiderea procedurii generale a
insolventei a debitorului SC EUMIMA

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
T R A D I N G S R L , d o s a r n r.
2174/90/2019, pe rolul Tribunalului
Valcea. Termenul limită pentru depunerea creantelor este 24.10.2019.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 31.10.2019. Termenul
pentru afișarea tabelului definitiv al
creanţelor este 07.11.2019. Termen
sedinta adunarea creditorilor
17.10.2019.
l Aceasta informare este efectuata de
OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22,
sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala
de Apa Buzau - Ialomita, aviz de
gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de “lucrari de suprafata
foraj, echipare si conducta de amestec
sonda 523 Barbuncesti” propus a fi
amplasat in localitatea Barbuncesti,
extravilan, Judetul Buzau. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor rezulta
ape uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele
care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de Gospodarire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti,
jud. Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea
in faliment prin procedura simplificata
in dosarul nr. 5877/105/2018, Tribunal
Prahova, conform sentintei nr. 922 din
21.10.2019 privind pe Sc Cris Trans
Calatori SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță in vederea intocmirii
tabelului suplimentar 29.11.2019,
întocmirea tabelului suplimentar al
creanțelor 27.12.2019, întocmirea tabelului definitiv consolidat 27.01.2019.
l SC OMV Petrom SA anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare pentru proiectul
“Lucrari de suprafata, foraj, echipare
si conducata de amestec sonda 527
Barbuncesti” amplasat in sat Barbuncesti, comuna Tisau, jud. Buzau.
Decizia autoritatii competente,
precum si informatiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Buzau, din municipiul
Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau,
nr. 3, jud. Buzau, si la sediul SC OMV
Petrom SA din municipiul Buzau, str.
Transilvaniei, nr. 1, jud. Buzau, in
zilele de luni - vineri intre orele 8 - 14,
precum si la urmatoarea adresa de
internet: www.apmbz.anpm.ro. Obser-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
vatiile /contestatiile publicului se
primesc la sediul APM Buzau din
municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de
la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, in termen
de 10 zile de la publicarea pe pagina de
internet a APM Buzau.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea
in faliment prin procedura simplificata
in dosarul nr. 2075/105/2018, Tribunal
Prahova, conform sentintei nr. 924 din
21.10.2019 privind pe SC Emma 92
Comimpex SRL, cu termenele: depunere declarații creanță in vederea
intocmirii tabelului suplimentar
29.11.2019, întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor 27.12.2019, întocmirea tabelului definitiv consolidat
27.01.2019.
l Unitatea administrativ-teritorială
Bratovoesti, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastral
nr.19 și 27, începând cu data de
28.10.2019, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Bratovoesti,
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244 519800, numită administrator
judiciar prin incheierea din data de
17.10.2019 pronunţată de Tribunalul
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal Biroul faliment, în dosarul
4537/105/2019, anunţă deschiderea
procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei Myminicasa SRL
sediul social: Ploiesti, Str. Diligentei,
nr.18, cladirea C2, etaj 2, județ
Prahova, CUI RO39660312,
J29/1489/2018. Termenul limită admitere a creantei este 05.12.2019.
Termenul limită pentru întocmirea
tabelului preliminar al creanţelor este
30.12.2019. Termenul pentru afișarea
tabelului definitiv este 27.01.2020.
Adunarea creditorilor are loc la data
de 08.01.2020 ora 15.00 la sediul administratorului judiciar.
l Societatea Mafero Recycling SRL,
cod unic de inregistrare 32345695.
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolventei. Date
privind dosarul: Numar dosar
4340/105/2019, Tribunalul Prahova,
Sectia a II-a Civila de Contencios
Administrativ si Fiscal. Judecator
sindic: Dinu Bianca. Arhiva /registra-
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tura instantei: Adresa: Ploiesti, str.
Valeni, nr. 44, jud. Prahova. Debitor:
Mafero Recycling SRL, Cod de identificare fiscala 32345695, sediul social in
Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 208A, bl. 133C, et. 3, ap. 14,
jud. Prahova, numar de ordine in
registrul comertului J29/1601/2013.
Administrator judiciar: CII Petcu
Viorica, Cod de identificare fiscala RO
20856009, sediul social in Ploiesti, str.
Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, jud.
Prahova. Numar de inscriere in
tabloul practicienilor in insolventa
RFO II- 0033, tel/fax. 0244513366,
0743023634, E-mail cabav.petcu@
gmail.com. Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Petcu Viorica, in
calitate de administrator judiciar al
debitorului Mafero Recycling SRL,
conform Incheierii din data de
11.10.2019 pronuntata de Tribunalul
Prahova, sectia a II-a Civila, de
Contencios Administrativ si Fiscal, in
dosarul nr. 4340/105/2019, in temeiul
art. 99 si 100 din Legea 85/2014
privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa notifica
deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitorului
Mafero Recycling SRL conform
Incheierii din data de 11.10.2019
pronuntata de Tribunalul Prahova,
Sectia a II-a Civila, de Contencios
Administrativ si Fiscal in dosar nr.
4340/105/2019. Creditorii debitorului
Mafero Recycling SRL trebuie sa
procedeze la inscrierea la masa
credala a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creantei in conditiile urmatoare: Termenul limita
pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei, conform art. 100 alin. 1 lit. b
din Legea 85/2014 este 25.11.2019. In
temeiul art. 100, 102 coroborat cu art.
114 din Legea 85/2014 nedepunerea
cererii de admitere a creantei pana la
termenul limita stabilit de instanta
atrage decaderea creditorului din
drepturile privind creanta pe care o
detine impotriva debitorului. Alte
termene stabilite prin hotararea de
deschidere a procedurii: - termenul
limita pentru depunerea de catre
creditori a opozitiilor: in 10 zile de la
primirea notificarii; - termenul limita
pentru solutionarea opozitiilor: 10 zile
dupa formularea acestora; - termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului preliminar al creantelor,
potrivit art. 100 alin. 1 lit. c din Legea
85/2014 este 16.12.2019; - termenul
limita pentru definitivarea tabelului
creantelor conform art. 100 lit. d din
Legea 85/2014 este 10.01.2020;
Adunarea creditorilor. Se notifica
faptul ca prima Adunare a creditorilor
va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, str. Splaiului, nr.
26, bl. 34R2, ap. 2, jud. Prahova in
data de 20.12.2019, ora 14,00 cu urma-

toarea ordine de zi: - prezentarea situatiei debitorului; - constituirea
Comitetului creditorilor; - confirmarea
administratorului judiciar cu o retributie de 500 lei lunar plus TVA si un
procent de 3% plus TVA din sumele
distribuite in procedura. Creditorii pot
fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica
sau,in cazul creditorilor bugetari si al
celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul
unitatii. Creditorii vor putea vota si
prin corespondenta. Scrisoarea prin
care isi exprima votul semnata de
creditor sau inscrisul in format electronic caruia i s-a incorporat, atasat
ori asociat,semnatura electronica
extinsa, pot fi comunicate prin orice
mijloace, pana in ziua si ora fixate
pentru exprimarea votului, administratorului judiciar. Deschiderea procedurii generale a insolventei se notifica
si Oficiului Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Prahova pentru
efectuarea mentiunii. Informatii suplimentare: 1. In vederea inscrierii la
masa credala este necesar sa se
completeze si sa se transmita la Tribunalul Prahova, pentru dosarul nr.
4340/105/2019, cererea de inscriere a
creantei in tabelul preliminar cu
respectarea dispozitiilor art. 104 din
Legea 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolventei si de insolventa. 2. Cererea de inscriere a
creantei in tabelul preliminar va fi
insotita de documente justificative ale
creantei si actele care atesta constituirea de garantii, in copii certificate. 3.
Cererea de inscriere a creantei si documentele care o insotesc vor fi depuse la
dosar la registratura instantei sau prin
posta, pe adresa instantei in dublu
exemplar, unul pentru a fi comunicat
administratorului judiciar si unul
pentru a ramane la dosarul instantei,
cu mentiunea ca exemplarul pentru
administratorul judiciar poate fi
comunicat in mod direct acestuia, prin
posta, la adresa indicata in prezenta
notificare. Cererea ce va ramane la
dosarul instantei va fi insotita de
dovada platii taxei judiciare de timbru
in suma de 200 lei. 4. Toate inscrisurile
depuse la dosar pot fi consultate la
arhiva Tribunalului Prahova.
Restrictii pentru creditori: De la data
deschiderii procedurii se suspenda de
drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita
pentru realizarea creantelor asupra
averii debitorului. (art. 75 din Legea
85/2014).
l Informare privind depunerea solicitarii de emitere a Avizului de Gospodărire a Apelor Comuna Zimandu
Nou cu sediul în loc. Zimandu Nou,
nr.248, jud. Arad anunță publicul
interesat asupra intenției de a depune
la Administrația Bazinală de Apă
Mures - Sistemul de Gospodarire a
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Apelor Arad, documentația de obținere a Avizului de Gospodărire a
Apelor pentru „extindere retea publica
de canalizare menajere in localitatea
zimandu nou–strazile 11, 12, 13, 14,
15”, conform C.U. nr. 76 din data de
08.05.2019. Aceasta investitie este
nouă, in faza de proiectare. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodarire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii, sugestii
si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: Gabriel Toth, tel.
0256/271657 dupa data de 04.11.2019.
l Universal Cris SRL titular al “zona
prestari servicii - Faza PUZ” situat in
intravilanul orasului Chisineu-Cris,
str. Garii, FN (CF 301096/Chisineu-Cris, judelul Arad; aduce la
cunostiinta publicului decizia etapei
de incadrare, conform H.G. nr.
1076/2004.” planul nu necesita
evaluare de mediu si va.fi adoptat fara
aviz. Comentarii si propuneri justificate de reconsiderare ale deciziei se
vor transmite in scris la sediul Agenliei
pentru Proteclia Mediului din Arad,
Splaiul Mures, FN, in termen de I0
zile calendaristice de la publicarea
prezentului anunt.

SOMAŢII
l In conformitate cu prevederile art.
130 din Decretul Lege nr. 115/1938, Se
aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Arad se afla dosarul nr.
13589/55/2019, cu termen de judecata
la data de 27 noiembrie 2019, prin care
petenta Popp Leontina Mariana solicita dobandirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra cotelor
intabulate pe numele defunciei Rusu
Catita asupra imobiluiui inscris in CF
nr. 306630 Siria, nr. CF vechi 1925
Galsa nr. topografic: 3441/726 stb
compus din teren intravilan in suprafata de 658 mp situat in Galsa cu nr.
cad/top. 306630, casa in cota parte de
1/4 % suprafata de 83 mp nr. cad.
306630-C1, casa in cota parte de 1/4%
(2/8) in suprafata de 72 mp nr. cad.
306630-C2, anexa in cota parte de
1/4% (2/8) in suprafata de 26 mp nr.
cad. 306630-C3, anexa in cota parte de
1/4 % (2/8) in suprafata de 38 mp nr. cad. 306604-C4, cotele avand ca ultim
proprietar tabular pe defuncta Rusu
Catita, decedata la - data de
04.10.1970. Persoanele interesate pot
face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o luna de
la data publicarii prezentei somatii.
l Prin cererea inregistrata sub dosar
nr. 2395/246/2018 privind pe recla-

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

manta Serac Lupe-Maria in contradictoriu cu paratii Borha Alexandru,
Borha Nicolae, Bistran Teodor, Bistran
Dinu, Capitan aurel si Bistrian
Paulina, solicita inscrierea dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra
cotei de 24/72 parte din imobilul
inscris in CF 302893 Craiva (CF vechi
342 Chislaca) cu nr top 193; 194 in
suprafata de 2.610 mp, de sub B1
proprietar tabular Leucuta Teodor
decedat la data de 08.02.1950 si
asupra cotei de 12/72 parte de sub B 2
proprietar tabular Bistrian Pavel
decedat la data de 18.01.1946. In urma
acesteia, in baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somati toti
cei interesati de indata sa inainteze
opozitie la Judecatoria Ineu deoarece
in caz contrar, in termen de o luna de
la aceasta ultima publicare se va
proceda la solutionarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, legea
societăţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Legii nr.
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață şi ale
Actului Constitutiv al ROMAERO
S.A., Consiliul de Administraţie al
ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, număr de ordine in
Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) la
data de 25.11.2019 ora 14.00, la sediul
societăţii din Bucureşti, Bulevardul
Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de
18.11.2019, având următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca
Comercială Română până la scadența
de 28.02.2020 şi menținerea garanțiilor
deja constituite în favoarea Băncii
Comerciale Române. 2. Aprobarea
mandatării Directorului General al
ROMAERO S.A., care la rândul său
va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale care
se vor încheia cu Banca Comercială
Română în vederea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca
Comercială Română şi în vederea
menținerii garanţiilor deja constituite
în favoarea Băncii Comerciale
Romane. 3. Aprobarea ex-date de
11.12.2019 şi a datei de 12.12.2019 ca
dată de înregistrare. 4. Aprobarea
împuternicirii directorului general al
societăţii pentru a îndeplini toate
formalităţile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor în faţa
autorităţilor competente, incluzând,
dar fără a se limita, la Oficiul Regis-
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trului Comerţului, Autoritatea de
Supraveghere Financiară, Bursa de
Valori Bucureşti. Mandatarul sus
menţionat va putea delega puterile
acordate conform celor de mai sus
oricărei persoane după cum consideră
necesar. La sedinţă pot participa şi
vota numai acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor societăţii la data
de 18.11.2019, stabilită ca dată de referinţă. Documentele şi informaţiile
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi precum şi proiectul de
hotărâre supus dezbaterii şi aprobării
A.G.E.A. sunt disponibile la sediul
ROMAERO S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de
24.10.2019, precum şi pe website-ul
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social au dreptul: de a introduce până
la data de 08.11.2019 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală extraordinară a acţionarilor;
de a prezenta până la data de
08.11.2019 proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale extraordinare. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a
adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările
adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute
anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice). Acţionarii
înscrişi în registrul acţionarilor la data
de referință pot exercita dreptul de vot
direct, prin reprezentant sau prin
corespondență. Formularul de vot prin
corespondență atât în limba română,
cat şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii
precum şi pe pagina de Internet a
societăţii www.romaero.com, începând
cu data de 24.10.2019. Formularul de
vot prin corespondență, completat de
către acţionar şi însoțit de o copie a
actului de identitate a acţionarului
persoană fizică, respectiv Certificat de
înregistrare eliberat de ORC împreună
cu copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora,
în cazul persoanelor juridice, sunt
expediate sau se depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de
adunare (25/26.11.2019 ora 13.00) cu
menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu
majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN
25/26.11.2019”. Buletinele de vot prin
corespondenţă care nu sunt primite în
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forma şi în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului
de prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul
prevederilor legale (art. 92 alin. (10) –
Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari, în baza
unei Împuterniciri speciale (Procuri
speciale), înscris sub semnatură privată,
pusă la dispoziţie de către Consiliul de
Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).
Forma Împuternicirii speciale (Procurii
speciale) atât în limba română, cât şi în
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe
pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de 24.10.2019. Împuternicirea specială (Procura specială) se
depune sau se poate expedia, în
original, la societate cu cel puţin o oră
înainte de adunare (25/26.11.2019 ora
13.00). În cazul în care Împuternicirea
specială (Procura specială) se expediază
prin poştă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 25/26.11.2019”.
Procurile speciale care nu sunt primite
în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile
speciale pot fi transmise şi prin email cu
semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronică până cel târziu
cu o oră înainte de adunare
(25/26.11.2019 ora 13.00), la adresa
office@romaero.com, menţionând la
subiect: “PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA DE
25/26.11.2019”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de
către alte persoane decât acţionarii se
poate face şi în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale) valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3
ani, permițând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunării generale a
acţionarilor societăţii cu condiţia ca
împuternicirea generală să fie acordată
de către acţionar, în calitate de client,
unui Intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017
sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să
conţină informaţiile prevăzute la art.
202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi
se depun/expediază la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare
(25/26.11.2019 ora 13.00), în copie,
cuprinzând menţiunea conformităţii cu
originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale)
sunt reţinute de societate, făcându-se

menţiune despre acestea în procesul
verbal al adunării generale. Acţionarii
nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de
către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din
Legea nr. 24/2017, cu modificările şi
completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, A.G.E.A.
se reprogramează pentru data de
26.11.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi oră,
cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021/599.41.04; fax
021/319.20.82. Preşedintele C.A. Ştefan
Paraschiv.

LICITAŢII
l No Limit AMF Speed SRL prin
lichidator judiciar Via Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie publică
bunuri mobile pornind de la valoarea
de inventar fara TVA redus cu 60%:
Copiator Ricoh MP2000 = 708,06 lei,
Notebook Lenovo Ipad + mouse =
586,12 lei, Birou = 193,54 lei, Hard
extern Verbatim 1 TB = 93,45 lei,
Telefon Vodafone Smaert Speed 6 =
50,85 lei, Telefon Iphone 4 16GB =
443,66 lei, 2 Telefon Samsung Galxy S6
= 813,11 lei. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare şi vor
depune documentele de participare la
licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în data de
28.10.2019, ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
ziua de 04.11.2019, 11.11.2019,
18.11.2019 si 25.11.2019 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l SC Ascent Activ Development SA,
prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor imobile aflate
in patrimoniul societatii, respectiv: 127
loturi de parcare situate in localitatea
Saturn, str. Henny Ignatie, nr. 6 , jud.
Constanta cu suprafete de teren
cuprinse intre: 4 mp la pretul de 390 lei
+ TVA, 10 mp la pretul de 975 lei +
TVA, 12 mp la pretul de 1170 lei +
TVA, 13 mp la pretul de 1267,50 lei +
TVA, 14 mp la pretul de 1365 lei +
TVA, 15 mp la pretul de 1462,50 lei +
TVA, 22 de mp la pretul de 2145 lei +
TVA si 28 mp la pretul 2730 lei + TVA ;
teren – conducta in suprafata de 560
mp situat in localitatea Saturn, str.
Henny Ignatie, nr. 6 , jud.Constanta la
pretul de 54.600 lei + TVA. Licitatiile
publice au loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 08.11.2018 si
vor avea loc pe data de: 14.11.2019,
21.11.2019, 28.11.2019, 05.12.2019,
12.12.2019, 19.12.2019, 09.01.2020,

16.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020 orele
12.00, la sediul lichidatorului din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, Bl.
33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de participare la licitatie se regasesc in caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar, pretul caietului de sarcini fiind
cuprins intre 50 lei fara TVA si 300 lei
fara TVA, in functie de valoarea lotului
de parcare licitat. Relatii suplimentare
la tel. 0344104525.
l În baza HCL nr. 76 din 30 septembrie 2019; HCL nr. 77 din 30 septembrie
2019; HCL nr.78 din 30 septembrie
2019, Primăria Comunei lecea Mare,
cu sediul în localitatea lecea Mare, str.
Principală, nr. 127A, judeţul Timiş,
organizează în data de 25 noiembrie
2019, la sediul Primăriei, str. Principală,
nr. 127/A, din comuna lecea Mare,
judeţul Timiş, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unui teren aflat
în proprietatea comunei lecea Mare
-domeniul privat, înscrise în: -CF nr.
400245, nr. cadastral 449/a/1/1-451/a/1,
în suprafaţă totală de 2.158 mp, preţul
minim de pornire a licitaţiei este de
2,17 Euro /mp fără TVA, iar garanţia
de participare este de 2.220 Lei, ora
9.00-9.30. -CF nr. 401937, nr. cadastral
401937, în suprafaţă totală de 1.373mp,
preţul minim de pornire a licitaţiei este
de 2,17 Euro /mp fără TVA, iar
garanţia de participare este de
1.410Lei, ora 10.00-10.30. -CF nr.
400249, nr. cadastral 451/b, în suprafaţă totală de 4.086mp, preţul minim
de pornire a licitaţiei este de 2,17 Euro/
mp fără TVA, iar garanţia de participare este de 4.210Lei, ora 11.00-11.30.
Garanţia de participare se va plăti în
contul comunei lecea Mare, cod fiscal:
1 6 5 1 7 2 2 5 , î n c o n t u l n r.
RO14TREZ6255006XXX000438,
deschis la Trezoreria Jimbolia, judeţul
Timiş, sau la casieria Primăriei
Comunei lecea Mare, judeţul Timiş.
Taxa de participare este de 50Lei şi se
va achita casieria Primăriei Comunei
lecea Mare, judeţul Timiş. Înscrierea la
licitaţie şi depunerea documentelor de
participare la licitaţie se vor depune la
Registratura Primăriei Comunei lecea
Mare, sub sancţiunea respingerii de Ia
licitaţie în perioada 18.11.201922.11.2019, ora 12.00. Condiţiile de
participare la licitaţie, caietul de sarcini
a licitaţiei, precum şi alte informaţii
suplimentare se pot obţine de la Biroul
de Relaţii cu Publicul, la numărul de
telefon: 0256.365.713.
l Anunț de licitație. Primaria Orasului
Santana organizeaza licitatie in vederea
concesionarii imobilului situat în oraşul
Sântana, Str. Pacii, Nr.67, Jud. Arad,
evidentiat in cf. nr. 304082 C1-U1
Santana si cf. nr. 304082 C1-U2
Santana. 1. Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
persoanei de contact: Oraş Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail:
contact@primariasantana.ro. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
concesionarea prin licitație publică a
clădirii şi terenului aferent de pe strada
Păcii nr. 67, ap.1 evidențiat în CF nr.
304082-C1-U1 şi ap.2 evidențiat în CF
nr. 304082-C1-U2 şi teren evidențiat în
CF nr. 304082, judeţul Arad, aparţinând
domeniului public al Oraşului Sântana,
aprobata prin H.C.L. nr. 146/20.09.2019
a Orasului Santana, in conformitate cu
O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire, se regasesc in
caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau
modalitățiile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: documentația de atribuire poate fi obținută, de la
sediul Primăriei Oraşului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de către
persoanele interesate, care transmit o
solicitare în acest sens prin: mijloace
electronice, e-mail sau pe suport de
hârtie. 3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obține
un exemplar din documentația de atribuire: compartiment Fond locativ din
cadrul Primăriei Oraşului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3 Costul
şi condițiile de plată pentru obținerea
documentatiei de atribuire, unde este
cazul, sunt: - pentru mijloace electronice, e-mail (pentru care în solicitare
este necesar a ne comunica adresa de
e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia fiind de
50 lei. Plata poate fi achitata la casieria
Primăriei Oraşului Sântana sau în
contul
RO53TREZ0215006XXX016717,
deschis la Trezoreria Arad. 3.4 Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
01.11.2019, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 14.11.2019, ora
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oraşul Sântana, str. Muncii, nr.
120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
şedința publică de deschidere a ofertelor: 15.11.2019, ora 10:00, sala de
şedințe a Primăriei Oraşului Sântana. 6.
Instanța competenta în soluționarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Arad,
Secția Contencios-Administrativ, Bd.
Vasile Milea, nr. 2-4, oraş Arad, județul
Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro, in
termen 15 zile de la data publicarii
anuntului. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.10.2019.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l U.A.T. Comuna Probota, comuna
Probota, județul Iaşi, CUI 4540364,
telefon 0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.com, Închiriere prin
licitație publică teren intravilan domeniul privat, cu destinația construcție
locuință: 1. suprafața de 1000mp, situat
în T23, P 264/1; 2. suprafața de
1000mp, situat în T33, P 435/2; 3.
suprafața de 1000mp, situat în T231,
CC 787/13; 4. suprafața de 1000mp,
situat în T233, A 1835/1; 5. suprafața de
1000mp, situat în T 153, AP 1782/1/8, T
234, A 1884/1; Închirierea se face
conform art. 333, art. 335 din OG.
57/2019, şi conform Hotărârilor Consiliului Local nr. 66, 67, 68, 69, 70 din
26.09.2019. Documentaţia de atribuire
se ridică de la compartimentul achiziții
publice, Primăria Probota (program
luni- vineri, 08.00-16.00). Caietul de
sarcini- 50 lei, se achită cu numerar la
caserie. Număr de exemplare oferte: 1
original şi 1 copie. Dată şi loc şedinţă
publică deschidere oferte: 25.11.2019,
ora 12,00, Primăria Probota.

PIEREDRI
l Arbunea Catalina Rodica declară
pierdută poliţa de asigurare emisă de
Omniasig Vig SA, D 101804 şi D
101821.
l Popa Camelia Georgeta declară
pierdută următoarea poliţă de asigurare emisă de Omniasig Vig SA, seria D
105644.
l Pierdut Legitimatie Student-Doctorant, pe numele Marinescu George,
Facultatea de Teologie Ortodoxa.
Declar nula.
l Declar pierdut şi nul Atestat
Manager Transport marfă eliberat de
ARR Dolj pe numele Pîrvu Constantin-Emil.
l Fulguşin Eduard Liviu Mihai, cu
domiciliul în loc. Tg-Cărbuneşti, jud.
Gorj declară pierdută Cartelă tahograf
şi atestat transport marfă, eliberat de
ARR Gorj. Se declară nule.
l Declar pierdut şi nul Certificatul De
Pregătire Profesională al Conducătorului Auto (Atestat Profesional de
Marfă CPI) pe numele Oprea Dumitru-Mădălin, eliberat de ARR Târgu
Jiu, Gorj.
l S-au pierdut Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dâmbovița, Certificat Constatator şi
Certificat Fiscal al societății Dinegryflor Construct SRL, cu sediul social
în Sat Badeni, Comuna Runcu, Numar
de ordine în Registrul Comerțului
J15/301/2013, Cod unic de înregistrare
RO31653115 din data de 16.05.2013.
Le declarăm nule.

