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OFERTE SERVICIU
l SC Casa Bunul Samaritean SRL
angajează infirmiere. Tel.0754.799.577.
l SC Alex Team Relocări SRL angajează muncitori necalificați la spargerea
și tăierea materialelor de construcții.
Tel.0761.286.059.
l Berfin Yusuf Trans angajează 5
conducători auto, transport internațional marfă. Tel.0746.883.505.
l Danciuc Pavaje SRL angajează
operator la roboți industriali având
cunoștințe minime/medii de limba
engleză și studii medii. Pentru mai
multe detalii sunați la nr. de
tel.0738.321.473 sau transmiteți un
email pe adresa: wr.team@workandroll.com.
l Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare
pentru Pomicultură Voinești angajează
referent achiziții publice, referent
resurse umane, consilier juridic, șef
bază experimentală pentru Ferma 1Voinești și șef bază experimentală
pentru Ferma 3- Bilcești. Data limită
de depunere a dosarelor 06.03.2020.
Relații suplimentare la sediul SCDP
Voinești sau la numărul de telefon
0767.155.389.
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 financiar gr. I. S, cod COR
263111, pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Serviciul Economico Financiar.
Nivelul studiilor: Superioare și Postuniversitare. Domeniul studiilor:
Economic. Vechime în specialitatea
postului: minim 7 ani în domeniul
contabil financiar. Cunoașterea limbii
engleze, cunoștinţe operare PC. Alte
cerinţe: Preocuparea în perfecţionarea
profesională continuă. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs:
12.03.2020, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 19.03.2020, ora 10.00.
Data susţinerii interviului: 23.03.2020,
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 și
specifice, calendarul de desfășurare a
concursurilor, bibliografia și după caz,
tematica se publică pe portalele: www.
posturi.gov.ro și pe www.uav.ro.
l Liceul Tehnologic Sat Mărgăriți, cu
sediul în comuna Beceni, nr.117, judeţul
Buzău, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: contabil: Număr posturi 1, conform
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Selecție dosare în
data de 11.03.2020; -Proba scrisă în

data de 18.03.2020, ora 09.00; -Proba
practică în data de 19.03.2020, ora
09.00; -Proba interviu în data de
19.03.2020, ora 12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare de specialitate cu
licență recunoscută; -vechime
minimum 3 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Liceului Tehnologic Sat Mărgăriți,
comuna Beceni, nr. 117, județul Buzău.
Relaţii suplimentare la sediul Liceului
Tehnologic Sat Mărgăriți, comuna
Beceni, nr. 117, județul Buzău,
persoană de contact: Cucu Elena,
telefon 0749.097.408, e-mail: liceul_
beceni@yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan
Cuza”, cu sediul în municipiul Roman,
strada Cuza Vodă, nr.34, județul
Neamţ, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual,
aprobat prin HG nr.286/2011. Denumirea postului: 1 post vacant de:
-Spălătoreasă lenjerie, contractual, pe
perioadă nedeterminată -la nivelul de
învăţământ preșcolar -grădiniță cu
program prelungit, structură. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii; -abilităţi
pentru munca în echipă; disponibilitate
pentru munca în două schimburi; abilităţi de lucru cu copiii și asigurarea
securităţii acestora; cunoștinţe de legislaţie specifică locului de muncă; -minim
1 (un) an vechime în profilul postului la
nivel de învăţământ preșcolar. Data,
ora și locul de desfășurare a concursului: -proba practică în data de
18.03.2020, ora 13.00, la sediul grădiniței arondate; -proba interviu în data
de 20.03.2020, ora 12.00, la sediul instituției. Data-limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10.03.2020, la secretariatul instituției. Date contact: Secretariat, tel.0233.741.410.
l Spitalul Municipal Motru, cu sediul
în municipiul Motru, str.Carol Davilla,
nr.4, județul Gorj, organizează conform
HG nr.286/23.03.2011, modificată,
concurs pentru ocuparea funcției
contractual vacante de: -asistent
medical generalist: -debutant -1 post
-cabinet dermatovenerologie din
Ambulatoriu integrat. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 18.03.2020, ora 09.00; -Proba practică în data de 23.03.2020, ora 09.00;
Interviul în data de 26.03.2020, ora
09.00. 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

I

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Compania Municipală Imobiliara București S.A.
În baza:
- Norma internă privind achiziționarea sau închirierea de imobile de către Compania Municipală
Imobiliara București.
Compania Municipală Imobiliara București S.A., cu sediul în București, str. Aristide Demetriade, nr. 2, et.
3, biroul nr. 1, sector 1, organizează procedura privind „Achiziționarea de unități locative cu destinația de
locuințe” după cum urmează:

“Achiziționarea de unități locative cu destinația de locuințe”

Achiziționarea de unități
locative cu destinația de
locuințe.

Valoarea estimată a
achiziției:
38.800.000,00 lei (fără TVA)

DATA LIMITĂ PENTRU PRIMIREA
OFERTELOR:
06.03.2020, ora: 12:00
ADRESA LA CARE SE TRANSMIT
OFERTELE:
Compania Municipală Imobiliara
București S.A., cu sediul secundar în
B-dul Regina Elisabeta nr. 28, Corp
A, et. 2, biroul A21 - B21, sector 5
Data, ora și locul deschiderii ofertelor:
09.03.2020, ora 14:00
Compania Municipală Imobiliara
București S.A., cu sediul secundar în
B-dul Regina Elisabeta, nr. 28, Corp
A, et. 2, biroul A21 - B21, sector 5.

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 Şcoala Gimnazială Şieu, cu sediul
în comuna Şieu, str.Principală, nr.102,
judeţul Maramureș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: Administrator rețea calculatoare, 0,5 normă,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 25.03.2020,
ora 11.00; -Proba interviu în data de
27.03.2020, ora 11.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare în domeniul tehnic,
informatică /tehnologia informației,
cibernetică sau științe exacte;
-vechime: minim 2 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la secretariatul Şcolii Gimnaziale Şieu. Relaţii suplimentare la
secretariatul Şcolii Gimnaziale Şieu,
persoană de contact: Sabadîș Maria,
tel.0746.856.324, e-mail: scoalasieumm@yahoo.com

Modul de obținere a
documentației de atribuire:
de pe site-ul
www.cmibsa.ro, la rubrica
“Proceduri în
desfășurare“, unde sunt
postate caietul de sarcini,
instrucțiunile pentru
ofertanți și formularele
necesare întocmirii
ofertelor.

l Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae Rușdea” Baia Mare, str.Victor
Babeș, nr.34, județul Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarelor posturi contractual vacante în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, cu modificările
și completările ulterioare: -1 post asistent medical generalist; -6 posturi
îngrijitoare de curățenie; -1 post
muncitor calificat IV. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcțiilor contractuale vacante sunt: a) pentru asistent
medical generalist: - studii postliceale
sau echivalente/studii de scurtă durată/
studii superioare în specialitate; -certificat de membru al OAMGMAMR
vizat pe anul 2020; -șase luni vechime
în specialitate. b) pentru îngrijitoare de
curățenie: -studii generale; -curs de
instruire privind însușirea noțiunilor
fundamentale de igienă; -fără vechime.
c)pentru muncitor calificat IV: -studii
generale; -curs de calificare în meseria
de fochist; -curs de calificare în meseria
de electrician; -autorizație ISCIR
pentru fochist, clasa C (stagiu efectuat
la zi); -fără vechime. Concursul se va
desfășura conform calendarului
următor: a) pentru postul de asistent
medical generalist: 18.03.2020, proba
scrisă, ora 09.00; 23.03.2020, proba
interviu, ora 09.00. b )pentru posturile
de îngrijitoare de curățenie: 18.03.2020,
proba scrisă, ora 11.00; 23.03.2020,
proba interviu, ora 11.00. c)pentru
postul de muncitor calificat IV:
18.03.2020, proba scrisă, ora 10.00;
24.03.2020, proba interviu, ora 10.00.

Perioada de valabilitate a
ofertelor:
90 de zile de la data
depunerii ofertelor (cu
posibilitate de prelungire)

10.03.2020, termenul limită de depunere a dosarelor ora 14.00. Relații
suplimentare la sediul Spitalului de
Pneumoftiziologie „Dr.Nicolae
Rușdea” Baia Mare, str.Victor Babeș,
nr.34, județul Maramureș, telefon
0262.275.995, interior 114, site www.
spitalpneumobaiamare.ro.
l Primăria Ciocănești, cu sediul în
comuna Ciocănești, sat Ciocănești,
strada Cantacuzino, nr.79, județul
Dâmbovița, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: muncitor calificat I,
Compartiment Administrativ-Gospodăresc, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: Proba
scrisă în data de 18.03.2020, ora 13.00;
-Proba interviu în data de 20.03.2020,
ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -învățământ general obligatoriu/școală
profesională; -vechime în muncă: nu se
solicită vechime în muncă. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Ciocănești, județul
Dâmbovița. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei Ciocănești, persoană
de contact: Viorica Mânzu, telefon
0245.261.336, e-mail: primaria_ciocanesti@yahoo.co.in.
l Grădinița „Ciupercuța”, cu sediul în
București, strada Stoian Militaru, nr.8690, sectorul 4, organizează concurs
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pentru ocuparea următorului post:
paznic, post vacant, contractual, pe
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: nivelul
studiilor: 10 clase, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului
minim 5 ani, Atestat professional.
Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: proba scrisă în data de 18
martie 2020, ora 09.00, la sediul instituției, proba interviu în data de 20 martie
2020, ora 09.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este 06.03.2020, la sediul instituției. Telefon contact: 0764.554.773.
l În condiţiile prevăzute de Legea nr.
567/2004 privind statutul personalului
auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea, cu modificările şi
completările ulterioare, şi de Regulamentul privind concursul de admitere
la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat
prin Hotărârea nr. 173/22.03.2007 a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, modificată şi completată,
Consiliul Superior al Magistraturii, prin
Şcoala Naţională de Grefieri, organizează la Bucureşti, la data de 26 aprilie
2020, concurs de admitere la Şcoala
Naţională de Grefieri pentru ocuparea
unui număr de 60 posturi de grefier cu
studii superioare juridice la instantele
judecătoreşti şi 20 posturi de grefieri cu
studii superioare juridice la parchete.
Concursul se organizează la nivel naţional, iar durata cursurilor este de 6
luni. Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul mai
sus precizat respectiv, au cetăţenie
română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu; nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se
bucură de o bună reputaţie; cunosc
limba română; sunt apte din punct de
vedere medical pentru exercitarea funcţiei şi au studii superioare juridice. În
conformitate cu dispoziţiile art. 22 din
Regulament, examinarea candidaţilor
se face prin susţinerea unei probe scrise
la următoarele discipline: procedură
penală, procedură civilă, organizare
judiciară. Înscrierea candidaţilor la
concurs se va face la tribunalele în a
căror rază teritorială domiciliază candidaţii, până la data de 16 martie 2020
inclusiv, conform calendarului de
desfăşurare a concursului aprobat.
Dosarul de înscriere va cuprinde
cererea tipizată, la care se vor anexa
documentele prevăzute de art. 8 alin. 2
din Regulament, respectiv actul de
identitate (copie) diploma de studii
superioare (copie) certificatul de cazier
judiciar (original), certificatul de cazier
fiscal (original), curriculum vitae, două
fotografii color 2/3 cm, adeverinţă
medicală din care să rezulte aptitudinea
candidatului de a exercita profesia de
grefier, chitanţa de achitare a taxei de

înscriere la concurs. Pentru înscrierea
şi participarea la concurs, candidaţii
urmează să achite o taxă de 550 lei.
Conform art. 7 alin. 2 din Regulament,
taxa se plăteşte la casieria tribunalului
la care se face înscrierea. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe paginile de
Internet ale Consiliului Superior al
Magistraturii şi Scoala Nationala de
Grefieri (Web: www.csm1909.ro; www.
grefieri.ro).
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte organizează, în perioada
11.03.2020-19.03.2020, la sediul instituţiei din Târgovişte, str.Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmboviţa, în
conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru pentru
ocuparea a unui post contractual
temporar vacant de conducere, fracţiune de normă de 4 ore/zi, de Manager
proiect (studii superioare şi curs de
manager proiect), în cadrul Proiectului
„Sănătatea pe primul plan -pregătirea
profesioniştilor din sistemul medical în
judeţul Dâmboviţa”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman
2014-2020 (POCU). Probele stabilite
pentru concurs sunt: -în data de
11.03.2020, ora 10.00 -probă scrisă; -în
data de 16.03.2020, ora 10.00, probă
interviu. Probele concursului se desfăşoară la sediul SJUT, str.Tudor Vladimirescu, nr.48, sediul Administrativ.
Pentru ocuparea postului, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii specifice prevăzute în
Contractul de finanțare POCU
91/4/8/109746 şi alte condiții proprii,
astfel: Manager proiect: studii superioare, certificat de absolvire curs
manager proiect, vechime în activitatea
de manager proiect fonduri europene
de minim 4 ani, concurs pentru
ocuparea postului. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs pană la data de 03.03.2020
(inclusiv), în zilele lucrătoare, între
orele 08.00-11.00, la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Târgovişte, str.
Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmboviţa. Condiţiile de participare la
concurs, bibliografia şi, după caz, tematica, precum şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt
afişate la sediul unităţii şi pe pagina de
internet a spitalului (www.spitaldb.ro).
Informaţii suplimentare la telefon
0245.631.582/1810, dl.Bănică Daniel.

CITAŢII
l Judecătoria Ineu. Dosar
nr.1986/246/2019. Pârâta Crişan Loredana Elvira cu domiciliul necunoscut se
citează la această instanţă pentru
termenul din 6 mai 2020 în proces de
divorţ cu Crişan Cosmin Teodor. În
caz de neprezentare judecata se va face
în lipsa pârâtei.

l Numitul Țugui Cătălin Ioan, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Anina, Str.Oraş Nou, Bl.C8,
Ap.12, județul Caraş-Severin, este citat
la Judecătoria Oravița în data
05.03.2020, ora 08.30, completul 5, în
calitate de pârât, în dosarul civ.
nr.713/273/2019, în procesul de divorț
cu reclamanta Țugui Lola Dorina.
l Bogdan Petru şi Bogdan Dumitru, cu
ultimul domiciliu în sat Poiana,
comuna Schitu Duca, jud.Iaşi, sunt
chemați la Judecătoria Iaşi, în ziua de
16.03.2020, complet C21F, ora 08.30, în
calitate de pârâți, în dosarul nr.
17088/245/2018, având ca obiect fond
funciar rectificare TP, în contradictoriu
cu reclamanții Bogdan Florin şi
Bogdan Maria.
l Dumitru Mitică, domiciliat în municipiul Brăila, Calea Galaţi, nr.65, bloc
Petrol, sc.1, etaj 2, ap.47, este citat la
Tribunalul Brăila, din judeţul Brăila, la
data de 19.03.2020, ora 09.00, sala 2, în
calitate de pârât în dosarul
nr.3295/113/2017*** în contradictoriu
cu Poliţia Locală Brăila, având ca
obiect pretenţii.
l Numita Arsenie Maria Gabriela, cu
domiciliul în Tg-Jiu, este citată la Judecătoria Tg-Jiu în data de 27.02.2020,
ora 09.00, camera 5, în calitate de pârât,
dosar civil nr.1024/318/2020, în procesul
de ordonanță preşedențială cu Arsenie
Dragoş Adrian.
l Numita Arsenie Maria Gabriela, cu
domiciliul în Tg-Jiu, este citata la Judecătoria Tg-Jiu, în data de Joi,
16.03.2020, ora 09.00, camera 6, în
calitate de pârât, dosar civil
nr.19045/318/2019, în procesul de divorț
cu Arsenie Dragoş Adrian.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea Administrativ-Teritorială Gălbinaşi, din județul Buzău,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale, nr. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 25,
43, 48, 49, începând cu data 27.02.2020
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primaria Gălbinaşi, 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: http://ancpi.ro_
docs/?dir=Buzau.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Roşiori din judeţul Ialomiţa, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru Sector Cadastral nr.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
4 începând cu data de 03.03.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Roşiori din Com. Roşiori, str. Tineretului, nr. 2, 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 Unitatea Administrativ-Teritorială
Roşiori din judeţul Ialomiţa, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru Sector Cadastral nr.
11 începând cu data de 03.03.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Roşiori din Com. Roşiori, str. Tineretului, nr. 2, 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 Unitatea Administrativ Teritorială
comuna Jilavele din judetul Ialomiţa,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 7, 10, 11, 12, 14 începând cu data de 26.02.2020 pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Jilavele, strada Calea
Urziceni, nr. 100, judeţul Ialomita,
conform art. 14, alin. (1) şi (2) din
Legea Cadastrului şi Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, 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 Lichidator judiciar CII Cismaru
Elena notifica deschiderea procedurii
simplificate de insolventa in Dosarul
989/105/2020 Tribunalul Prahova,
conform Incheierii din data de
18.02.2020 privind debitoarea SC
Stanimi Const SRL. Creditorii isi pot
formula declaratii de creanta pana la
data de 06.04.2020.
l Ministerul Fondurilor Europene prin
Direcţia Generală Programe Europene
Infrastructura Mare, cu sediul în Şos.
Bucureşti-Ploieşti, nr. 1-1B, Victoria
Office sector 1, Bucureşti, în calitate de
titular al Programului Operațional
Infrastructura Mare 2014-2020, anunţă
publicul interesat asupra modificărilor
acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de
Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe.
Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 şi modificările
propuse pot fi consultate pe site-ul

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014 şi
la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe
Europene Infrastructura Mare din Şos.
Bucureşti-Ploieşti, nr. 1-1B, Victoria
Office sector 1, Bucureşti, secretariat,
de luni până vineri, între orele 9.0014.00. Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul din Şos.
Bucureşti-Ploieşti, nr. 1-1B, Victoria
Office sector 1, Bucureşti şi/sau pe adresele de email secretariat.dgpim@
fonduri-ue.ro şi srp@mmediu.ro în
termen de 18 zile de la data prezentului
anunț.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Reviga din judeţul Ialomiţa, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru Sector Cadastral nr.
6 începând cu data de 05.03.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Reviga din Com. Reviga, str. Al. I.
Cuza, nr. 2, 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 Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: UAT Răcăciuni, cu sediul în str.Ştefan cel Mare,
nr.42, Comuna Răcăciuni, județul
Bacău, telefon 0234.251.212, fax
0234.251.586, e-mail: secretariat@
comunaracaciuni.ro, cod fiscal
4670330. Invită unităţile de cult,
persoanele fizice şi juridice fără scop
patrimonial, respectiv asociaţiile şi
fundaţiile constituite conform legii care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de
Legea nr.350/2005 şi O.G.nr.82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, să depună ofertă în
scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile:
social, cultură şi culte. 1. Procedura
aplicată pentru atribuirea contractelor
de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile social, cultură şi
culte pe anul 2020 este prevăzută de
art.6 din Legea nr.350/2005, privind
regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general. 2. Sursa de
finanţare a contractului şi valoarea:
bugetul local, 255.000Lei, defalcat pe
domeniile: social: 40.000Lei, cultură:
5.000Lei şi culte: 210.000Lei. 3.Durata
proiectelor: februarie-decembrie 2020.
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 13.03.2020, ora 14.00.
Precizăm că accelerarea procedurii de
selecție, conform art.20 alin.2 din Legea

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Marți, 25 februarie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunț în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

350/2005 se datorează necesității de
demarare a proiectelor asociațiilor /
fundațiilor și instituțiilor de cult din
Comuna Răcăciuni, care solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local.
5.Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Registratura Primăriei Comunei Răcăciuni. 6.Selecţia și
evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va
face de către comisia de evaluare, în
perioada 16.03.2020-20.03.2020.
l Anunț privind partidul politic VOLT
ROMÂNIA. Se aduce la cunoștință
publică faptul că, în data de 21.02.2020,
pe rolul Tribunalului București -Secția
a III-a Civilă, a fost înregistrată cererea
de acordare a personalității juridice a
Partidului Volt România, în conformitate cu prevederile Legii nr.14/2003.
Cererea face obiectul dosarului
nr.4928/3/2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea „CONVEST” S.A, cu
sediul social în București, str. Valea
Cascadelor nr.3-5, sect.6, înregistrată la
ORC București sub nr. J40/1645/1991,
cod unic de înregistrare RO 3155611,
prin Președintele Consiliului de Administraţie dl. Petris Mircea, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de
27.03.2020 ora 11, respectiv 12, la
sediul societăţii din București, str. Valea
Cascadelor nr.3-5, sect.6, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 23.03.2020
și care au dreptul de a participa și a
vota în cadrul adunării generale. În
cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, se
reprogramează Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor și Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 28.03.2020 ora 11,
respectiv 12 la sediul societăţii mai sus
rubricat. I.Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare va fi următoarea:
1.Discutarea și aprobarea Raportului
Consiliului de Administraţie privind
desfășurarea activităţii exerciţiului
financiar contabil al anului 2019,
precum și descărcarea de gestiune a
administratorilor; 2. Discutarea și aprobarea Raportului cenzorilor cu privire
la legalitatea întocmirii bilanţului
contabil și a contului de profit și pierdere pentru exerciţiul financiar 2019,
precum și descărcarea de gestiune a
cenzorilor; 3.Prezentarea și aprobarea
raportului de gestiune reflectat în situaţiile financiare anuale ale contului de
profit și pierdere și anexelor acestora
pentru exerciţiul financiar 01.01.201931.12.2019; 4.Prezentarea și supunerea
spre aprobare a bugetului de venituri și
cheltuieli și a Programului de investiţii
aferent exerciţiului financiar 2020.

5.Împuternicirea dlui. Mircea Petris să
semneze în numele acţionarilor hotărârile Adunării Ordinare și să îndeplinească oricare și toate formalităţile
impuse de lege în vederea obţinerii
aprobării autoritatilor competente, a
înregistrării, a executării hotărârilor
adoptate de către Adunarea Ordinară
și a asigurării opozabilităţii acestora
faţă de terţi. Dl. Mircea Petris are
dreptul să delege îndeplinirea mandatului menţionat mai sus altor persoane.
6. Diverse. II. Ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor
va fi următoarea: 1. Aprobarea valorificării terenului in suprafaţă de 1.317
m.p. și a construcţiilor existente pe
acesta, respectiv C1 în suprafaţă
construită la sol de 267,07 m.p., C2 în
suprafaţă construită la sol de
99,10m.p., C3 în suprafaţă construită
la sol de 129,09m.p., C4 în suprafaţă
construită la sol de 140,88m.p., situate
în București, str. Valea Cascadelor
nr.3-5, sect.6, București, prin orice
formă de colaborare (vânzare, asociere,
schimb, închiriere, schimbarea destinaţiei, și altele....) în funcţie de oportunităţile de afaceri identificate. Imobilul a
fost intabulat în Cartea funciară nr.
210667 cu Încheierea
nr.169198/03.03.2008. 2. Discutarea,
stabilirea și aprobarea pretului minim
de vânzare a bunului imobil, conform
propunerilor Consiliului de Administraţie puse la dispoziţia acţionarilor la
sediul societăţii și aprobarea de către
actionari a vânzării la preţul minim
stabilit. 3. Împuternicirea membrilor
Consiliului de administraţie, toţi
împreună să negocieze, să semneze
promisiuni de vânzare, contracte de
vânzare, asociere, schimb, închiriere,
după caz, în faţa notarului, în numele
și pe seama acţionarilor, precum și
pentru a efectua orice alte demersuri
aferente realizării valorificării imobilului mai sus indicat. 4. Împuternicirea
dlui. Petriș Mircea să semneze în
numele acţionarilor hotărârile
Adunării Generale Extraordinare și să
îndeplinească oricare și toate formalităţile impuse de lege în vederea obţinerii
aprobării autorităţilor competente, a
înregistrării hotărârilor adoptate la
ORC, a executării și a asigurării opozabilităţii acestora faţă de terţi. Dl. Petriș
Mircea are dreptul să delege îndeplinirea mandatului menţionat mai sus
altor persoane. Persoanele care au calitatea de acţionar la data de referinţă,
respectiv data de 23.03.2020 pot exercita dreptul de a participa la Adunarea
Generală Ordinară, precum și dreptul
de vot personal sau prin reprezentare.
Reprezentarea poate fi asigurată și prin
alte persoane decat acţionarii în baza
unei procuri speciale, care se vor
depune la sediul societăţii până la data
de 25.03.2020 inclusiv. Documentele și
materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare, vor fi

puse la dispoziţia acţionarilor la sediul
Societăţii din București, str. Valea
Cascadelor nr.3-5, sect.6. Președinte
Consiliu de Administraţie, Mircea
Petris.
l Convocare AGOA. Consiliul de
administraţie al Libra Internet Bank
SA, societate bancară înregistrată în
Registrul bancar sub nr.RB-PJR-40037/1999, cu sediul în București, Calea
Vitan, nr.6-6A, Tronson B,C, et. 1, 6, 9,
13, clădirea Phoenix Tower, Sector 3,
cod poștal 032196, având cod unic de
înregistrare 8119644 și numărul de
ordine în Registrul Comerţului
J40/334/1996, prin președintele Consiliului de Administrație al Libra
Internet Bank SA, Radu Grațian
Ghețea, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor, la data de
10.04.2020, ora 17.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi
în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei
de 09.04.2020, cu următoarea ordine de
zi: 1.Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor pe anul 2019.
2.Prezentarea raportului de audit
financiar pe anul 2019. 3.Aprobarea
situațiilor financiare anuale aferente
exercițiului financiar al anului 2019,
întocmite în conformitate cu Ordinul
Băncii Naționale a României nr.6/2015
din 17 iulie 2015, pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene. 4.Aprobarea
descarcării de gestiune a administratorilor băncii pentru anul 2019. 5.Aprobarea programului de activitate și a
bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2020. 6.Realegerea în funcțiile de
administratori ai băncii a administratorilor ale căror mandate de administratori ai Libra Internet Bank SA expiră în
anul 2020. 7.Evaluarea anuală a
mărimii și componenței organului de
conducere derulată de Adunarea Generală a Acționarilor, conform criteriilor
stabilite prin Politica privind recrutarea, selecția, evaluarea și remunerarea membrilor organului de
conducere și a personalului identificat.
8.Evaluarea performanțelor anuale
(individuale) ale membrilor neexecutivi
ai Comitetului de Administrație,
conform Politicii privind recrutarea,
selecția, evaluarea și remunerarea
membrilor organului de conducere și a
personalului identificat în Libra
Internet Bank. 9.Prezentarea calificativului privind evaluarea colectivă a
adecvării membrilor organului de
conducere a băncii, conform Politicii
privind recrutarea, selecția, evaluarea
și remunerarea membrilor organului de
conducere și a personalului identificat
în Libra Internet Bank. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la
data menţionată, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor se va ţine la
data de 13.04.2020, la aceeași oră și în
același loc, cu aceeași ordine de zi.
Acţionarii pot participa la adunări
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personal sau prin reprezentanţi, în baza
unei procuri speciale. Procura specială
se depune la sediul societăţii, conform
dispoziţiilor legale. Președintele Consiliului de administraţie, dl.Radu
Grațian Ghețea.

LICITAȚII
l Debitorul SC Construcții Feroviare
Turnu Severin SA cu sediul social în
Dr. Tr. Severin, str. Merilor, nr. 16, jud.
Mehedinţi, CIF: 10471293,
J25/160/1998, aflată în procedura de
faliment, dosar nr. 6919/101/2014 prin
lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, scoate la vânzare: -Proprietatea imobiliară * Spațiu industrial
– situat în Dr.Tr. Severin, str. Merilor,
nr.16, jud. Mehedinți, compus din:
-„atelier mecanic” - Sutilă= 98mp;
Sconstruită= 125mp; Scd= 125mp;
-„magazie metalică (atelier tâmplărie)”
– Sutilă= 49mp; Sconstruită= 62mp;
Scd= 62mp; - „Șopron”- S utilă= 52
mp; S construită= 60mp; Scd= 60mp; „Șopron”- S utilă= 38 mp; S
construită= 43mp; Scd= 43mp; „Șopron”- S utilă= 78 mp; S
construită= 90mp; Scd= 90mp; „depozit ulei” - Sutilă= 488mp; S
construită= 630mp; Scd= 630mp; „dormitoare” - Sutilă= 190mp; S
construită= 238mp; Scd=238mp;
-„centrală termică” - Sutilă= 104mp;
Sconstruită= 103mp; Scd= 103mp;
-„rampă beton” - Sutilă= 37mp; Sconstruită= 37mp; Scd= 37mp; -„sediu” Sutilă= 367,45mp; Sconstruită=
234,32mp; Scd= 468,64mp; suprafața
de teren totală aferentă amplasamentului este de 8.518 mp, nr. carte
funciară 50437; 50438, nr cadastral
18/1, 18/2* la un preţ de pornire al licitaţiei de 128.800 euro, echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii
(exclusiv TVA). (pret diminuat cu 30%
fata de evaluare). Licitatia va avea loc
în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.
7A, judeţul Mehedinţi la data de
17.03.2020 orele 13,00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea proprietătii
imobiliare descrisă anterior, o reprezinta sentința nr. 276/2015 din data de
20.05.2015 de deschidere a procedurii
de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență
nr. 6919/101/2014. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea
în contul debitoarei, până la începerea
licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire al licitaţiei și achiziţionarea caietului de sarcini. Relaţii
suplimentare la telefoanele
0742592183, 0252/354399.
l Cabinet individual in insolventa
Stefanescu Vasile atestat sub nr.
1B1882 de UNPIR Bucuresti, public
spre cunostinta generala ca in ziua de
25.02.2020- ora 12.00 va avea loc
licitatie vanzarea prin negociere
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directa, in localitatea Rm-Valcea, str.
Regina Maria nr.11, Bl. C4, Sc. A, Ap.1,
jud. Valcea, averea urmarita, proprietatea S.C. CAROM SRL Rm-Valcea,
jud.Valcea, unitate in lichidare conform
Legii 85/2014 si art. 431 - 433 Cod de
procedura civila, constand din: Cladire
mixta cu spatii pentru vanzare si depozitare si spatii de locuit cu regim de
inaltime demisol + parter + etaj 1 +
mansarda, cu aria construita la sol de
191,21 mp, aria desfasurata de 780, 05
mp, aria desfasurata construita de 583,
30 mp, aria totala de 654,10 mp si aria
utila de 585,29 mp, situat in Rm-Valcea, str. Stirbei Voda nr. 101, jud.
Valcea; Nr. cadastral: 45294-C1; Carte
funciara nr. 45924 a loc. Rm-Valcea.
Pret pornire licitatie 88.830 Euro
(426.384 lei), 4,80lei/euro. Ofertantii
interesati sa cumpere aceste bunuri, se
vor prezenta in locul si ziua vanzarii,
pana la acest termen,urmand a se
prezenta oferte de cumparare si sa
depuna pentru S.C. CAROM SRL
Rm-Valcea -in lichidare-, cont IBAN
Nr. RO11BRMA0999100089878935
deschis la Banca Romaneasca Sucursala Rm-Valcea, lichidator Stefanescu
Vasile, cel putin 10% din pretul de
incepere a licitatiei, aferent bunurilor
ofertate. In situatia adjudecarii suma
se scade din pret, altfel, se restituie.
l Partium Insolvency IPURL, lichid a t o r j u d i c i a r î n d o s a r u l n r.
11662/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
Macio S.R.L., CUI: RO1845585 scoate
la vânzare prin licitație publică: terenuri agricole (Proprietatea este
compusă din 3 parcele de teren având
o suprafață totală de 11.846 mp)
situate în Sat Betfia, Judeţul Bihor
prețul de pornire fiind: 23.399,44 EUR,
teren intravilan (Proprietatea este
compusă dintr-o parcelă de teren
având suprafaţa de 1185 mp.) situate
în Str. Camil Petrescu FN, Oradea
prețul de pornire fiind: 9.622,80 EUR.
Licitația va avea loc în 27.02.2020 ora
12:00 la adresa din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. În caz de
nereușită licitația se reia la data de
05.03.2020 și la data de 12.03.2020, la
același preț de strigare, aceeași oră și
aceeași locație. Licitantul trebuie să
achiziționeze un caiet de sarcini privind
bunurile imobile supuse prezentei licitații, contra sumei de 500 RON +TVA,
ce va cuprinde și regulamentul de
vânzare. Licitantul va depune la sediul
lichidatorului judiciar o cerere de participare la licitație, inclusă în caietul de
sarcini, cu cel puțin două zile înainte de
termenul licitației stabilit prin anunțul
public. Informații tel: 0359463661 fax:
0359463662.
l SC Victor Stamar Construct SRL,
prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor mobile aflate
in patrimoniul societatii, pretul de
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pornire al licitatiei fiind redus cu 50%
din cel stabilit in raportul de evaluare.
Licitatiile vor avea loc pe data de:
28.02.2020, 06.03.2020, 13.03.2020 si
20.03.2020, orele 15.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
Bl.33S1, et. 6, ap. 6C, jud. Prahova.
Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel. 0722501414.
l SC Selena Impex SRL in lichidare,
prin lichidator judiciar Călinoiu Nicoleta, în dosar nr.2310/98/2011, vinde prin
licitații publice conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea
generală a creditorilor din data de
21.02.2020, Imobil ,,Sediu Ceres”,
compus din construcții: ,,Birouri” și
teren aferent în suprafață de 3.227mp,
situat în mun.Slobozia, str.G-ral
Magheru, nr.73, jud.Ialomita, nr. Cadastral: 652/2/2, ipotecat în favoarea CEC
Bank SA, preț începere licitație:
126.863Lei, fără TVA. Licitațiile se vor
desfășura la sediul ales din Slobozia,
strada G-ral.Magheru, nr.73, jud.
Ialomița, în data de 11.03.2020, ora
13.00; în cazul neadjudecării, licitațiile
se vor desfășura în fiecare zi de miercuri
a săptămânii, la aceeași oră, aceeași
locație și în aceleași condiții, până la
data de 19.08.2020. Pentru participarea
la licitație, ofertanții vor depune la
sediul societății cel târziu cu 48 de ore
înainte de data fixată pentru începerea
licitației, sub sancțiunea decăderii,
următoarele documente: copia certificatului de înmatriculare sau copia actului
de identitate ori a pașaportului, după
caz; împuternicire pentru persoana care
reprezintă pe ofertant; dovada depunerii cauțiunii. Cauțiunea pentru participarea la licitație reprezintă 10% din
valoarea bunurilor scoase la licitație și se
depune în contul SC Selena Impex SRLî n f a l i m e n t , n r. R O 7 3 B R D E
230SV02079332300, deschis la BRD
Slobozia, cod fiscal: 2075999, ori la
caseria societății. Bunurile scoase la
vânzare pot fi vizionate în orașul
Slobozia, jud.Ialomița. Relații suplimentare se pot obține la telefon:
0722.467.986, 0732.295.430.
l Asesoft Technologies SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: cameră termoviziune (5696 lei), camera HD (908 lei),
sistem wireless pentru monitorizare
parametrii vitali (42616 lei), laptopuri
(14334≈888≈1582 lei), servere (6813
≈27942≈ 20005 ≈1468 lei), tablete (796
≈610 lei), statie grafica (2879 lei), smartpfonuri (1117 ≈1051 ≈929 ≈759 lei),
tensiometre (51≈154 lei), multifunctionale (355 ≈288 lei), scanere (3466 lei),
stand mobil calibrare echipamente
achizitie ECG EEG (63407 lei), stand
mobil teste de electrosecuritate (84992
lei), videotelefoane (279 lei), etc. La
prețurile menționate se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în 28.02.2020, ora
15:00 la sediul lichidatorului judiciar din

str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoanele
interesate vor achizitiona caietul de
prezentare în suma de 500 lei + TVA de
la sediul lichidatorului și vor depune
taxa de garanţie de 10% din prețul de
pornire cu cel putin o zi înainte de data
licitatiei. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
06.03.2020 aceeași oră, în același loc.
l Etiss Confexim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: masina automata de
taiat la prețul de 108.121 lei, masina
automata de taiat la prețul de 110.088
lei, generator abur calcat + componente
Wermac la prețul de 19.609 lei, vânzare
în bloc 44 masini de cusut Brother, Juki
tăietor, Jack, croit, impachetat, butoniere, calcat, surfilat, etc la pretul de
38.301 lei, vânzare în bloc 16 masini de
cusut Overlock, Juki feston, Uber,
masină de control lycra la prețul de
38.418 lei, vânzare în bloc 30 masini de
cusut Yuki special simpla la prețul de
30.906 lei, vânzare în bloc 30 masini
liniare motor incorporat Siruba la prețul
de 34.668 lei, vânzare în bloc 30 masini
liniare motor incorporat Siruba la prețul
de 34.452 lei, vânzare în bloc 15 masini
liniare motor incorporat DDL M1 SI M2
la prețul de 23.058 lei. La preturile de
pornire se adaugă TVA. Licitaţia va
avea loc în data de 28.02.2020, ora 14/00
la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
06.03.2020 aceeași oră, în același loc.
l SCM Tromet prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică proprietate imobiliară compusă din constructia C3 Hala
turnatorie in regim de P+1E cu Sc =
806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, Su =
938,54 mp, situată in Ploiesti,str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova la
prețul de 100.000 euro (scutit de TVA,
ce se va achitat în lei la cursul din data
plății). Terenul intravilan pe care se află
amplasată construcția este proprietate
de stat și nu face obiectul vânzării. Licitaţia va avea loc în 28.02.2020, ora 15:30
la sediul administratorului judiciar din
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoanele
interesate vor achizitiona caietul de
prezentare în suma de 1.000 lei + TVA
de la sediul administratorului judiciar și
vor depune taxa de garanţie de 10% din
prețul de pornire cu cel putin o zi înainte
de data licitatiei.
l Prunus Confort Design SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare individuală masina
rindeluit D700 (1707 lei), circular
formatizat D2800 (1394 lei), fierastrau
cu panglica (450 lei), cabina lacuit (1761
lei), fierastrau circular ASTRA (1707
lei), masina prelucrat parchet (4533 lei),

masina retezat capete (1851 lei), masina
de frezat cu lant (3549 lei), masina de
ambalat (510 lei), ciclon absortie
rumegus (1 lei) și vânzare în bloc diferite
modele de ferestre și uși din lemn la
prețul de 12626 lei. La prețurile menționate se adaugă TVA. Licitaţia va avea
loc în data de 28.02.2020, ora 14/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în ziua de 06.03.2020
aceeași oră, în același loc.
l GEBC Tehnirom Macarale SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare in bloc prin licitaţie
publică autoturismele Volskwagen Jetta
și Renault Kangoo la pretul de 14.499
lei + TVA. Licitaţia va avea loc în data
de 28.02.2020, ora 16:00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 06.03.2020 aceeași
oră, în același loc.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoana de contact: Consiliului
Local Corbii Mari, având sediul în
strada Primăriei, nr.6, satul Corbii Mari,
comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245.716.065, e-mail:
primaria_cm@yahoo.com, codul fiscal
4402612. 2.Data publicării anunțului de
licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 11.09.2019, conform
OUG 57/03.07.2019. 3.Criteriile utilizate

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei. 4.
Numărul ofertelor primite și al celor
declarate valabile: 2 oferte primite, 2
oferte declarate valabile. 5.Denumirea/
numele și sediul/adresa ofertantului a
cărui ofertă a fost declarată câștigătoare:
Sandu Liliana, satul Crovu, nr.407,
comuna Odobești, județul Dâmbovița,
cod poștal: 137347. 6.Durata contractului: 10 de ani. 7.Nivelul chiriei:
2.981Lei/an. 8.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Dâmbovița, strada Calea București, nr.3,
Târgoviște, județul Dâmbovița, telefon
0245.612.344, fax 0245.216.622, e-mail:
tr-dambovita-arh@just.ro. 9.Data informării ofertanților despre decizia de
stabilire a ofertei câștigătoare:
17.10.2019. 10.Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.02.2020.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto - transport
marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe
numele Șoarece Florin-Gabriel, din
Drăgășani, județul Vâlcea. Se declară
nul.
l Pierdut Certificat profesional pentru
conducători auto care efectuează transport închiriere, seria CPTI nr. 0025564
eliberat de ARR Teleorman pe numele
Oprea Claudiu Gabriel. Îl declar nul.

DECESE

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l SC IL Melograno International I.M.I.
SRL, CUI 38403973, declara pierdut
certificat de autorizare sediu social. Il
declaram nul.
l Pierdut Atestat profesional transport Marfa
emis pe numele Popa Ionel. Il declar nul.
l Pierdut Certificat profesional conducător auto marfă nr. 0310830001,
eliberat de ARR Teleorman, pe numele
Tănase Marius. Îl declar nul.
l Declar pierdut și nul Proces Verbal de
Predare- Primire a locuinţei situate în
București, str. Aleea Zorelelor nr. 8, bl.
9A, sc. 1, ap. 48 (Anexa 5 la Contractul
de vânzare- cumpărare
19110/16737/10658 din 30.06.1992) emis
pe numele Ilie Niculae (trecut Nicolae)/
Ilie Elena.
l Pierdut Autorizație de macaragiu pe
numele Neagu Silvestru. O declar nulă.
l Pierdut proces verbal de recepție la
terminarea lucrărilor, emis de Primăria
Sector 5, la data de 30.11.2007, pentru
imobil situat în București, strada Carol
Davila, numărul 32A-34. Declar nul.
l Pierdut atestat de transport persoane
și cartelă tahograf, pe numele Comisaru
Marius Ionuț, eliberate de ARR Dolj. Se
declară nule.
l Asociaţia de Proprietari PT 13/2,
Buzău, str. Unirii bloc 19B, parter, CIF
10500283 declar pierdute și nule două
ștampile rotunde cu semn distinctiv trifoi.

