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OFERTE SERVICIU
l Yra Bet Sud SRL, cu sediul în 
Răcarii de Sus, jud.Dolj, anga-
jează mecanic auto. Cerințe: 
studii liceale, experiență. Tel. 
0763.607.080.

l Societatea Avena Prodco-
mexim SRL, cu sediul în Albiş, 
comuna Buduslău, nr.330A, judeţ 
Bihor, CUI: 543162, caută o 
persoană pentru postul  de 
muncitor necalificat în agricul-
tură şi o persoană pentru postul 
de tractorist. Cei interesaţi pot 
trimite CV-urile la adresa de 
e-mail: avenaalbis40@yahoo.com 
până joi, 28.11.2019.

l Societatea Colosseum Print 
SRL, cu sediul în sat Biharia, 
strada Tudor Vladimirescu, 
nr.107A, judeţ Bihor, având CUI: 
112004, caută 12 persoane pentru 
postul de zidar, 10 persoane 
pentru postul de dulgher, 8 
persoane pentru postul de fierar 
betonist şi 2 persoane pentru 
postul de maistru în construcţii 
civile. Cei interesaţi pot trimite 
CV-urile la adresa de e-mail: 
colosseumprint@yahoo.com până 
joi, 28.11.2019.

l Primăria Comunei Bereşti-Ta-
zlău, județul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcți-
ilor contractuale vacante de 
execuție de: -Asistent medical 
comunitar în cadrul Aparatului 
de Specialitate aflat în subordinea 
Primarului Comunei Bereşti 
Tazlău, pe perioadă nedetermi-
nată; -Asistent social comunitar 
în cadrul Aparatului de Speciali-
tate aflat în subordinea Prima-
rului Comunei Bereşti-Tazlău, pe 
perioadă nedeterminată, cu 
respectarea prevederilor HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiții 
de participare pentru asistent 
medical comunitar în cadrul 
Aparatului de Specialitate aflat în 
subordinea Primarului Comunei 
Bereşti-Tazlău, pe perioadă nede-
terminată: -Studii de specialitate 
în domeniul asistenței medicale, 
respectiv diplomă absolvire a 
şco l i i  post l icea le  sani tare ; 
-Vechime în specialitatea funcției 
minimum 4 ani în specialitatea 
funcției. Condiții de participare 
pentru asistent social comunitar 
în cadrul Aparatului de Speciali-
tate aflat în subordinea Prima-
rului Comunei Bereşti-Tazlău: 
-Studii de specialitate în dome-
niul social, respectiv diplomă 
absolvire de lucrător social; 
-Vechime în specialitatea funcției 
minimum 4 ani în specialitatea 

funcției. Dosarele de înscriere se 
depun la  sed iu l  Pr imăr ie i 
Comunei, Principală, nr.43, până 
la data de 12.12.2019, ora 16.00. 
Proba scrisă are loc în data de 
20.12.2019, ora 10.00, şi interviul 
în data de 24.12.2019, ora 14.00, 
la sediul Primăriei Comunei 
Bereşti-Tazlău, județul Bacău. 
Persoane de contact secretar 
comună: 0234.353.000, fax: 
0234.353.000.

l Primăria Oraşului Uricani, cu 
sediul în localitatea Uricani, str.1 
Mai, nr.6, judeţul Hunedoara, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului  post 
contractual vacant, conform HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Denu-
mirea postului: şofer, treapta I -în 
cadrul Compartimentului Admi-
nistrativ şi Transport (va deservi 
autoutilitară din dotarea primă-
riei şi microbuzul pentru trans-
port elevi). Condiții de participare 
la concurs: Condiții generale: 
conform art .3  din Regula-
m e n t - c a d r u ,  a p r o b a t  H G 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice: -nivelul studiilor: studii 
medii cu diplomă de bacalaureat; 
-deținere permis categoriile: B; 
CE, DE; -deținere atestate profe-
sionale transport marfă şi trans-
port persoane, valabile; -vechime 
în funcția de şofer: minimum 
patru ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -Proba 
practică în data de 20.12.2019, 
ora 10.00, la sediul instituției; 
-Proba interviu în data de 
30.12.2019, ora 10.00, la sediul 
instituției. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării, la sediul Primă-
riei Oraşului Uricani. Relaţii 
suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: sediul Primăriei 
Oraşului Uricani, Compartiment 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0254.511.121/fax: 0254.511.127, 
e-mail: primariauricani@gmail.
com.

l Primăria Comunei Petricani, 
cu sediul în localitatea Petricani, 
str.Principală, județul Neamț, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de asistent 
medical comunitar -debutant, 
perioadă determinată, în cadrul 
Compartimentului Asistență 
Socială, un post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -9 decembrie 
2019,  selecţ ia dosarelor de 
înscriere; -13 decembrie 2019, ora 

11.00: proba scrisă; -18 decembrie 
2019, ora 11.00: proba interviu. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): şcoală postli-
ceală sanitară sau facultate de 
asistenți medicali; -certificat de 
membru emis de Ordinul Asisten-
ț i lor  Medical i  General i ş t i , 
Moaşelor şi Asistenților Medicali 
din România; -cunoştinţe operare 
PC- nivel minim; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului- nu se solicită. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a,  la sediul Primăriei 
Comunei Petricani,  judeţul 
Neamt, respectiv de la data de 28 
noiembrie 2019, ora 14.00. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Petricani,  judeţul 
Neamț, persoană de contact: 
A m b r o s e - D o m i n t e  F l o r i n , 
secretar general al comunei Petri-
cani, telefon: 0233.785.006, fax: 
0233.785.006, e-mail: primariape-
tricani@yahoo.com.

l Primăria Comunei Năsturelu, 
cu sediul în localitatea Năsturelu, 
str.Giurgiului, nr.154, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de referent Cămin 
C u l t u r a l ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă 
în data de 20.12.2019, ora 10.00; 
-Proba interviu va fi anunțată 
după afişarea rezultatelor probei 
scrise. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndepl inească  următoare le 
condiţii: -studii: medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime: minim 4 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Năsturelu. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Comunei Năstu-
relu, persoană de contact: Fudulu 
Marian, telefon: 0247.368.807, 
fax: 0247.368.011, e-mail: prima-
rianasturelu@yahoo.com.

l Unitatea Militară 01265 Dej, 
din Ministerul Apărării Naţio-
nale, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant 
de personal civil contractual, pe 
perioadă nedeterminată, astfel: 1) 
muncitor calificat III (electri-
cian)- 1 post. Data-limită de 
depunere a dosarelor: 11.12.2019, 

ora 16.00;  -Proba practică: 
18.12.2019, ora 11.00; -Interviul: 
20.12.2019, ora 10.00. Condiţiile 
generale de participare la concurs 
sunt cele prevăzute de art.3 din 
HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
UM 01265 Dej, str.Pandurilor, 
nr.1, localitatea Dej, jud.Cluj, 
unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului , 
Gheorghe Ciumău, la telefon: 
0264.214.181, interior: 311.

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti,  str.  Dr. Calistrat 
Grozovici, nr.1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale temporar vacante, 
pe durată determinată: -1 (un) 
post Îngrijitoare (G) -Laborator 
Radiologie şi Imagistică Medi-
cală; -1 (un) post Asistent medical 
debutant, generalist (PL) -Secţia 
Clinică V Boli Infecţioase Adulţi; 
-1 (un) post Registrator medical 
(M) -Birou Evaluare şi Statistică 
Medicală; -1 (un) post Economist 
debutant (S) -Birou Administra-
tiv-Patrimoniu. Concursul se va 
desfăşura la sediul institutului, 
după  următoru l  ca l endar : 
-Termenul de depunere a dosa-
relor: 05.12.2019, ora 13.00; 
-Proba psihologică: în data de 
13.12.2019, ora 10.00; -Proba 
scrisă: în data de 17.12.2019, ora 
10.00; -Proba practică: în data de 
23.12.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -pentru 
postul de Asistent medical debu-
tant, generalist (PL): -diplomă de 
şcoală sanitară sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 1976-
1994, inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -fără vechime 
ca asistent medical; -concurs 
pentru ocuparea postului; -pentru 
postul de Îngrijitoare (G): -şcoală 
genera lă ;  - concurs  pentru 
ocuparea postului; -nu necesită 
vechime; -pentru postul de Regis-
trator medical (M): -diplomă de 
studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -concurs 
pentru ocuparea postului; -6 luni 
vechime în activitate; -pentru 
postul de Economist debutant (S): 
-diplomă de licență; -concurs 
pentru ocuparea postului. Candi-

daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei 
Balş”. Relaţii suplimentare la 
sediul Institutului Naţional de 
Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei 
Balş”, persoană de contact: teh. 
ec. Stefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.201.09.80, interior: 
3055, adresă e-mail: marius.
stefan@mateibals.ro.

l Institutul Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti,  str.  Dr. Calistrat 
Grozovici, nr. 1, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante, pe durată 
nedeterminată: -1 (un) post Infir-
mieră (G) -Secţia Clinică V Boli 
Infecţioase Adulţi; -1 (un) post 
Îngrijitoare (G) -Secţia Clinică 
XIII Boli Infecţioase HIV/SIDA 
Copii; -1 (un) post Asistent 
medical debutant, radiologie (PL) 
-Laborator Radiologie şi Imagis-
tică Medicală; -1 (un) post Asis-
tent medical debutant, generalist 
(PL) -Cabinet Boli Infecţioase 
Adulţi; -1 (un) post Statistician 
medical (M) -Birou Internări-Ex-
ternări-Adulţi; -1 (un) post Statis-
t i c ian  medica l  (M)  -Birou 
Internări-Externări-Copii. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul institutului, după urmă-
torul calendar: -Termenul de 
depunere a dosarelor: 12.12.2019, 
ora 13.00; -Proba psihologică: în 
data de 20.12.2019, ora 10.00; 
-Proba  s c r i să :  în  da ta  de 
24.12.2019, ora 10.00; -Proba 
practică: în data de 03.01.2020, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndepl inească  următoare le 
condiţii: -pentru postul de Asis-
tent medical debutant, generalist 
(PL): -diplomă de şcoală sanitară 
sau echivalentă sau diplomă de 
studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr. 
797/1997, privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994, 
inclusiv, cu nivelul studiilor post-
liceale sanitare; -fără vechime ca 
asistent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului; -pentru postul 
de Asistent medical debutant, 
radiologie (PL): -diplomă de 
şcoală sanitară sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor 
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liceelor sanitare, promoţiile 1976-
1994, inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -fără vechime 
ca asistent medical; -concurs 
pentru ocuparea postului; -pentru 
postul de Infirmieră (G): -şcoală 
generală; -curs de infirmiere, 
organizat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
A s i s t e n ţ i l o r  M e d i c a l i  d i n 
România sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi 
de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii -Direcţia 
Generală Resurse Umane şi 
Certificare; -6 luni vechime în 
act ivi tate ;  -concurs  pentru 
ocuparea postului; -pentru postul 
de Îngrijitoare (G): -şcoală gene-
rală; -concurs pentru ocuparea 
postului; -nu necesită vechime; 
-pentru postul de Statistician 
medical (M): -diplomă de studii 
medii de specialitate sau diplomă 
de studii medii; -concurs pentru 
ocuparea postului ;  -6  luni 
vechime în activitate. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Institu-
tului Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”. Relaţii 
suplimentare la sediul Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balş”, persoană 
de contact: teh.ec.Stefan Alexan-
d r u - M a r i u s ,  t e l e f o n : 
021.201.09.80, interior: 3055, 
adresă e-mail: marius.stefan@
mateibals.ro.

l Spitalul Orăşenesc Oraviţa, 
județul Caraş-Severin, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următoarelor posturi contrac-
tuale de execuție vacante: -un 
post infirmieră, durată nedeter-
minată, în cadrul secţiei TBC. 
Condiţii de studii: diplomă/certi-
ficat de absolvire studii generale 
minime, certificat de calificare 
profesională de infirmieră, minim 
3 ani vechime în activitate; -un 
post infirmieră, durată determi-
nată, în cadrul Secţiei Medicina 
Internă. Condiţii  de studii: 
diplomă/certificat de absolvire 
s t u d i i  g e n e r a l e  m i n i m e . 
Concursul se organizează la 
sediul unității din Oraviţa, str.
Spitalului, nr.44, în conformitate 
cu prevederile HG 286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, după cum urmează: 
- p r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
18.12.2019, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 19.12.2019, 
ora 10.00. Înscrierile la concurs se 
fac în perioada 05.12.2019- 
10.12.2019, ora 12.00, la sediul 

unităţii. Relaţii suplimentare la 
secretariat spital şi la telefon: 
0734.882.968.

l Profi Restaurare SRL, din 
Oradea, angajează zugravi, zidar 
restaurator, dulgheri restauratori, 
instalatori rețele termice şi sani-
tare. Oferim salar atractiv şi 
sporuri. Detalii: 0722.689.301.

l Societate comercială cu sediul 
în Giurgiu angajează lucrător 
comercial pentru punctul de lucru 
din Bucureşti, Şoseaua Mihai 
Bravu nr. 452-460, sector 3, cu 
studii medii. Cunoştinţele de 
limba engleză pot constitui un 
avantaj. Telefon 0722227793 sau 
0720993507.

l Şcoala Gimnazială nr.  1 
Berceni ,  cu sediul  în  com. 
Berceni, bd. 1 Mai, nr. 264, jud. 
Ilfov, Cod Fiscal 14176733, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, 
modificată şi completată de H.G. 
nr. 1027/2014:-2 posturi personal 
nedidactic Îngrijitor grădiniță; -2 
posturi personal nedidactic Îngri-
jitor şcoală; -1 post personal nedi-
dactic Bucătar; -1 post personal 
nedidactic Ajutor de bucătar.
Condiţii specifice de participare 
la concurs pentru postul de Îngri-
jitor:-studii medii (şcoală gene-
rală, şcoala de ucenici, şcoala 
profesională, învăţământ obliga-
toriu de 10 clase);-vechime în 
muncă: minim 5ani;-absolvirea 
unui curs de noțiuni fundamen-
tale de igienă modulul I şi/ sau II; 
Condiţii specifice de participare 
la concurs pentru postul de 
Bucătar şi  Ajutor de bucă-
tar:-studii medii (şcoală generală, 
şcoala de ucenici, şcoala profesio-
nală, învăţământ obligatoriu de 
10 clase);-vechime în muncă: 
minim 5ani;-calificare bucătar 
(ajutor de bucătar).Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursu-
lui:Proba scrisă: data 20.12.2019, 
ora 11:00, la sediul instituției.
Proba practică: data 20.12.2019, 
ora 09:00, la sediul instituției.
Proba interviu: data 30.12.2019, 
ora 09:00, la sediul instituției.
Data limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul 
instituției.Date contact: tel.: 
021.361.27.01.

CITAŢII
l  S u b s e m n a t a ,  C r i s t i n a 
Michaela Florescu, fiica defunc-
tului Mihai Dumitriu, decedat la 
12 septembrie 2015, cu ultimul 
domiciliu în strada Codrescu 

nr.9, bloc C3, apartament 12, 
anunț moştenitorii că dezbaterea 
succesiunii va avea loc în data de 
17 ianuarie 2020, ora 10.00, la 
Biroul Notarial Public, notar 
Manuela Pohoață, B-dul.Copou 
42 A, Iaşi, România.

l România. Curtea de Apel 
Bucureşti- Secția a VI-a Civilă. 
Bucureşti, str.Splaiul Indepen-
denței, nr.5, Sector 4. Dosar nr. 
4 1 8 5 7 / 3 / 2 0 1 5 .  C i t a ț i a 
nr.41857/3/2015 emisă la data de 
15.11.2019. Numele şi prenumele 
persoanei citate: Figoli Luigi. 
D o m i c i l i u l  s a u  r e ş e d i n ț a 
persoanei citate: Roma, str.Via 
Nanchino, nr.38, Italia, Statul: 
Italia. Vă înştiințăm că sunteți 
invitat(ă) să vă prezentați la 
această instanță la data de 
05.02.2020, COMPLETUL 19A, 
ora 9.00, sala IN Fintescu, în 
calitate de intimat- pârât în 
proces cu apelantul ZUI IGOR, 
pentru apel împotriva sentinței 
c i v i l e  n r.3308 /31 .10 .2018 , 
pronunțată de Tribunalul Bucu-
reşti- Secția a VI-a Civilă, în 
dosarul nr.41857/3/2015. Prin 
înmânarea citației, sub semnă-
tură de primire, personal ori prin 
reprezentant legal sau convenți-
onal ori prin funcționarul sau 
persoana însărcinată cu primirea 
corespondenței pentru un termen 
de judecată,  cel  c i tat  este 
prezumat că are în cunoştință şi 
termenele de judecată ulterioare 
aceluia pentru care citația i-a 
fost înmânată. Potrivit dispoziți-
ilor art.156 din Codul de proce-
dură civilă, până la termen 
sunteți obligat să vă alegeți domi-
ciliul în România, cu indicarea 
persoanei însărcinate cu primirea 
actelor de procedură. În cazul în 
care nu vă conformați, comuni-
cările se vor face prin scrisoare 
recomandată, recipisa de predare 
la poşta română a scrisorii, va 
ține loc de dovada de îndeplinire 
a procedurii .  Potrivit  legii 
române, neprezentarea în proces 
a părților legal citate nu împie-
d ică  judecarea  cauze i .  În 
procesul  civi l ,  judecata se 
suspendă dacă nici una dintre 
părți nu se înfățişează- personal 
sau prin reprezentant- la stri-
garea pricinii, afară de cazul în 
care reclamantul sau pârâtul a 
cerut judecarea în lipsă. Parafa 
Şefului Instanței, Semnătura 
Grefierului.

l Slăniceanu Ionut Dragos cu 
domiciliu necunoscut, este citat 
pe data de 10.12.2019, ora 08.00, 
la sediul biroului: Societatea 
Profesionala Notariala Ivan 
Stefan si Ivan Constantin cu 

sediul in Ploiesti, Strada Stefan 
cel Mare nr.1, Judetul Prahova, 
t e l :  0 2 4 4 / 5 2 6 3 1 2 ; 
fax:0244/515897, e-mail: office@
notariativan.ro, in cauza succeso-
rala privind pe defunctul Slăni-
ceanu Ion, fost cu ultimul 
domiciliu in Ploiesti decedat la 
data de 30.05.2019. Neprezen-
tarea atrage inlaturarea de la 
succesiune.

l Judecatoria Iasi, dos. nr. 
27532/245/2018 – Admite cererea 
formulata de reclamanta Bura 
Veronica, in contradictoriu cu 
paratul Bura Adrian. Desface 
casatoria partilor incheiata la 
data de 01.03.2007 in fata dele-
gatului de stare civila de la 
Primaria Iasi din culpa exclusiva 
a paratului. Dispune ca recla-
manta sa revina la numele purtat 
anterior casatoriei, acela de 
Sofrone. Dispune ca exercitarea 
autoritatii parintesti fata de 
minorii Bura David Andrei si 
Bura Rares Constantin sa se 
realizeze in mod exclusiv de 
mama reclamanta. Stabileste 
locuinta minorilor impreuna cu 
mama reclamanta. Stabileste in 
bani, pentru tata, pensia de intre-
tinere datorata minorilor in 
cuantum de 1/3 din venitul 
minim pe economie, lunar, (cate 
1/6 pentru fiecare minor),de la 
data introducerii actiunii si pana 
la majoratul copiilor. Cu apel in 
30 zile de la comunicare, calea de 
atac urmand a se depune la 
Judecatoria Iasi. Pronuntata azi, 
03.07.2019 prin punerea solutiei 
la dispozitia partilor prin mijlo-
cirea grefei instantei.

l Citație emisă la data de 
27.11.2019 de către Societatea 
Profesională Notarială “Pătrăş-
canu şi asociații”, cu sediul în 
Iaşi, strada Vasile Alecsandri, 
nr.7-11, județ Iaşi (vis-a-vis de 
Starea Civilă). Dosar succesoral 
nr.65/2019. Numele şi prenu-
m e l e / d e n u m i r e a :  N E C U -
NOSCUT.  Domic i l iu l  sau 
r e ş e d i n ţ a / s e d i u l :  N E C U -
NOSCUT. Eu, notar public, 
Pătrăşcanu Mihail-Radu, vă 
înştiinţez că sunteţi invitat să vă 
prezentaţi la sediul acestui birou 
notarial la data de ziua 10, luna 
01, anul 2020, ora 10.00, în cali-
tate de succesibil/moştenitor, 
pentru a participa la dezbaterea 
procedurii succesorale a defunc-
tului Onofrei Dumitru, CNP 
1540910221238, decedat la data 
de: ziua 01, luna 01, anul 2019, 
cu ultimul domiciliu în Iaşi, str.
Romană, nr.37,  judeţ Iaşi . 
Cererea de deschidere a proce-
durii succesorale a fost făcută 

de: Eni-Onofrei Silvia (născută 
ONOFREI), în calitate de fiică. 
Succesibilii indicaţi în cererea 
de deschidere a procedurii 
succesorale sunt: Eni-Onofrei 
Silvia (născută ONOFREI), în 
calitate de fiică şi  NECU-
NOSCUT (a fost indicată o 
eventuală fiică dintr-o relație 
extraconjugală a defunctului). 
Până la termenul fixat, puteţi 
opta între următoarele posibili-
tăţi: -să dobândiţi calitatea de 
moştenitor, urmând să daţi în 
acest sens o declaraţie autentică 
de acceptare a succesiunii, iar, 
în cazul în care nu vă puteţi 
prezenta, veţi putea încheia o 
procură autentică prin care să 
desemnaţi o altă persoană să vă 
reprezinte la dezbaterea succesi-
unii; -să renunţaţi la moştenire 
printr-o declaraţie autentică pe 
care să o depuneţi la dosarul 
cauzei; -în cazul în care nu 
acceptaţi moştenirea în termen 
de 1 an de la data deschiderii 
moştenir i i  se  va prezuma, 
conform art.1112 din Codul 
civil, că aţi renunţat la moşte-
nire.

l Domnul Festraoaru Viorel, cu 
ult imul domici l iu în Mun. 
Roşiorii de Vede, str. Sănătăţii, 
bl.303, ap.15, jud. Teleorman, 
este chemat la Judecătoria Secto-
rului 5 Bucureşti, în ziua de 
16.12.2019, ora 09.00, Camera 
P46, Complet C20 Civil 2019, în 
calitate de pârât în Dosarul 
nr.16669/302/2019, având ca 
obiect pretenţii, în proces cu 
Spitalul Universitar de Urgenţă 
Bucureşti.

l Se citează pentru data de 
13.12.2019, ora 12.00 la sediul 
Societăţii Profesionale Notariale 
,,Notariatul Public Olteniţa,, din 
municipiul  Olteniţa,  Aleea 
Flacăra, nr.2, judeţul Călăraşi, 
to ț i  succes ib i l i i  defuncte i 
BULATE ALEXANDRA, cu 
CNP 2440130511661, decedată la 
data de 26 septembrie 2019, cu 
ultim domiciliu în comuna 
Mînăstirea,   judeţul Călăraşi 
(Dosar nr.1076/2019).

l Asultanei Elena cheamă în 
judecată la Judecătoria Hârlău, 
str. Gheorghe Doja, nr.1, pe Huc 
Vasile în dosar nr. 199/239/2018, 
având ca obiect partaj succesoral. 
Termen 11 .12. 2019.

l Ursan Adriana cheamă la 
judecătoria Hârlău, str. Gheorghe 
Doja, nr.2 pe Ursan Constantin 
în dosarul nr. d 1478/ 239 / 2019, 
având ca obiect divorţ cu minori. 
Termen judecată 15.01.2020.
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DIVERSE
l Subscrisa Cabinet Individual 
de  Insolventa  CIULIANU 
ELENA-COZMINA, reprezen-
tata prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in 
calitate de lichidator judiciar al 
INVEST IULI LOR  SRL 
desemnat prin hotararea din 
data de 18.11.2019, pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti - Secţia 
a VII-a Civila in dosar nr. 
34406/3/2019, notificã deschi-
derea procedurii falimentului 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva INVEST IULI LOR 
SRL, cu sediul social in Bucu-
reşti Sectorul 4, Piata Natiunile 
Unite, Nr.3-5,Bl.B2, Sc.1, Et.5, 
Ap.28, CUI 31678160, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/6511/2013. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva 
INVEST IULI LOR  SRL, vor 
formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 34406/3/2019, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor 
a supra  aver i i  deb i toru lu i 
03.01.2020; b) termenul de verifi-
care a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 14.01.2020; 
c) termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
09.02.2020; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 20.01.2020, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 05.12.2019, 
ora 14.00 la sediul lichidatorului 
judiciar.

l Anunț public. SC EKOL 
INTERNATIONAL LOGIS-
TICS SRL anunță publicul inte-
resat asupra deciziei de emitere a 
acordulu i  de  mediu  după 
completarea documentației 
pentru proiectul ,,Depozitare 
preparate chimice”, amplasat în 
comuna Bolintin Deal, BUW 10, 
compartiment C, Park industrial 
CITIPARK Bucharest WEST 1, 
județul Giurgiu, titular EKOL 
INTERNAȚIONAL LOGIS-
TICS SRL. Decizia autorității de 
mediu precum şi informațiile 
relevante pentru luarea deciziei 
pot fi consultate la sediul APM 
Giurgiu din municipiul Giurgiu, 
Șos. Bucureşti, Bl.111, sc. A+B, 
jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, 
între orele 8.00-16.30, vineri între 
orele 8.00-14.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet 
http://apmgr.anpm.ro. Observa-
țiile/comentariile publicului se 

primesc la sediul APM Giurgiu 
în termen de 10 zile de la data 
afişării prezentului anunț pe 
site-ul APM Giurgiu.

l Comunicat: Ref. Disponibili-
tate Raport Trimestrul III 2019. 
In conformitate cu prevederile 
Legii 24/2017 şi ale Regulamen-
tului ASF nr 5/2018, aducem la 
cunoştiinţa acţionarilor ca 
Raportul trimestrial pentru 
trimestrul III 2019 pentru Socie-
tatea Athenee Palace SA a fost 
t ransmis  la  ASF ş i  BVB. 
Raportul este disponibil, înce-
pând cu data de 27 Noiembrie 
2019, pentru consultare, atât pe 
suport de hârtie la sediul socie-
tăţii, precum şi în format elec-
tronic pe website-ul societăţii la 
adresa www.athenee-palace.ro 
-secţiunea Rapoarte Financiare. 
Prezentul comunicat a fost 
transmis, concomitent, Bursei de 
Valori Bucureşti şi Autorităţii de 
Supraveghere Financiară. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
la telefon 021.202.11.99. Director 
general, Liliana Rodica Mateias.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Comlemn SRL Brăila orga-
n i zează  AGA,  în  da ta  de 
09.12.2019, orele 10.00, la sediul 
societăţii.

LICITAŢII
l Debitorul SC Vildro Prod SRL  
cu sediul în Dr.Tr.Severin str.
Numa Pompiliu, nr. 30, jud. 
Mehedinţi, J25/1812/1994, CIF: 
6752916, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite 
în dosar nr. 1168/101/2010 prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentat de 
asociat coordonator Popescu 
Emil, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi, scoate la vânzare:- 
Bunul imobil af lat in garantia 
creditorului Kruk Romania SRL: 
- teren intravilan in suprafata de 
42000 mp din acte si 42141 mp 
masurata, numar C.F. 50182 
situat în com. Izvoru Bârzii, nr. 
cadastral: 70, jud. Mehedinți Nr. 
cadastral 70/24.11.2000 la pretul 
de 83.600,00 euro (exclusiv TVA) 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea 
bunului imobil *teren intravilan* 
descrisă anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 113/2013 din data de 
29.03.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr.1168/101/2010. 
Licitaţia va avea loc la biroul 

lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, jud. Mehedinţi la 
data de 13.12.2019 orele 15:00. 
Informam toti ofertanţii care vor 
să participe la sedinta de licitaţie 
faptul că sunt obligaţi să depuna 
pana la data de 12.12.2019 orele 
17:00 o garanţie reprezentand 
10% din preţul de pornire al lici-
taţie si sa achiziționeze caietul de 
sarcini in suma de 500 lei. Cont 
unic de insolvență: RO77CE-
CEMH0101RON0093760 deschis 
la CEC Bank Dr. Tr. Severin. 
Invităm pe toti cei care vor sa se 
prezinte la şedinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel 
termen să depună oferte de 
cumpărare. Relaţii la sediul lichi-
datorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi, telefoane: 
0752819051, 0756482035, tel./fax: 
0252354399, email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l Primăria oraşului Mioveni, 
B-dul Dacia nr.1, jud. Argeş, tel.: 
0348/450000, fax:0248/260500, 
organizează licitaţie publică 
deschisă pentru închiriere  a trei 
terenuri situate pe B-dul Dacia, 
oraş Mioveni, pentru amplasarea 
de chioşcuri de presă şi produse 
complementare, situate astfel: 
La intersecția Bd. Dacia cu str. 
Poştei – lângă blocul D1- 3,5 
mp.;În zona intersecției Bd. 
Dacia cu str.7 Sept.1485 - lângă 
blocul P9 – 4,5 mp; Pe Bd. Dacia 
- lângă blocul V2B  - 4,5 mp. 
Data limită pentru primirea 
ofertelor: 18.12.2019, ora 1200. 
Data desfăşurări i  l ic i taţ iei 
publice deschise: 18.12.2019, ora 
1500. Licitaţia va avea loc la 
s e d i u l  P r i m ă r i e i  o r a ş u l u i 
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala 
de şedinţe a Consiliului Local. 
Preţul de pornire a licitaţiei este 
de 3,5 euro/mp/lună. Închirierea 
se face pentru o perioadă de 5 
ani, cu posibilitate de prelungire 
prin acordul părților. Documen-
taţia de atribuire şi caietul de 
sarcini pot fi procurate de la 
Biroul Patrimoniu începând cu 
data de: 29.11.2019. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
tel.0348/455113 – Biroul Patri-
moniu, între orele 9 - 15.

l U.A.T.  Comuna Probota, 
comuna Probota, județul Iaşi, CUI 
4540364, telefon 0232/297572, 
email: primariaprobota@yahoo.
com;Închiriere prin l icitație 
publică teren intravilan domeniul 
privat, cu destinația construcție 
locuințe, după cum urmează: LOT 

nr.1suprafață de 1000mp, situat în 
T 1 5 3 ,  A P  1 7 8 2 / 1 / 8 ;  T 2 3 4 , 
A1884/1;LOT nr.2 suprafață de 
1000mp, situat în T231, CC 
787/13;LOT nr.3 suprafață de 
1 0 0 0 m p ,  s i t u a t  î n  T 2 3 ,  P 
264/1;LOT nr.4 suprafață de 
1000mp, situat în T233, A1835/1. 
Data publicării anunțului de lici-
tație în Monitorul Oficial al Româ-
niei- 23.10.2019;Ofertele declarate 
câştigătoare: LOT nr.1- Zamisnicu 
Gheorghe, sat Bălteni, comuna 
Probota, județul Iaşi, nivel chirie: 
110 lei/an;LOT nr.2- Apostol 
Marian, sat Probota, comuna 
Probota, județul Iaşi, nivel chirie 
215 lei/an; LOT nr.3- Nica Mihai, 
sat Perieni, comuna Probota, 
județul Iaşi, nivel chirie 110 lei/an; 
LOT nr.4- Ciobanu Mihai, sat 
Bălteni, comuna Probota, județul 
Iaşi, nivel chirie 110 lei/an.Durata 
contractului: 49 ani. Litigiile se 
soluționează de Tribunalul  Iaşi, 
Strada Elena Doamna, nr. 1A. 
Dată informare ofertanți privind 
decizia de stabilire a ofertei câşti-
gătoare: 26.11.2019.

l Comuna Mihălăşeni, CIF 
3373462, loc. Mihălăşeni, str. 
Calea Națională nr.23, județul 
Botoşani, tel/fax 0231.566.108 
scoate la închiriere spațiu în 
suprafață 30 mp, aparținând 
domeniului public al Comunei 
Mihălăşeni, str. Calea Națională 
nr.38, localitatea Mihălăşeni, 
județul Botoşani, in conformitate 
c u  O U G  5 7 / 2 0 1 9  ş i  H C L 
65/15.11.2019. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1 Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: cerere scrisă depusă 
la Secretariatul Primăriei Mihă-
lăşeni sau pe adresa de e-mail: 
achizitiipublice.prmihalaseni@
gmail.com; 3.2 Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compatiment Achiziții 
publice şi Integrare Europeană 
din cadrul Primăriei Mihălăşeni, 
str. Calea Națională nr.23, locali-
tatea Mihălăşeni, județul Boto-
şani; 3.3 Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar,  unde este  cazul , 
potrivit prevederilor Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 
57/2019: 100 lei, ce se achită la 
casieria unității, str. Calea Națio-
nală nr.23, localitatea Mihălă-
şeni, județul Botoşani+ 200 lei 
garanţia de participare. 3.4 Data 
limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 06.12.2019, ora 12:00; 4.1 

Data limită de depunere a ofer-
telor : 13.12.2019, ora 12:00; 4.2 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Primăria Comunei 
Mihălăşeni, str. Calea Națională 
nr.23, localitatea Mihălăşeni, 
județul Botoşani; 4.3 Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă- 1 exem-
plar; 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16 decem-
b r i e ,  o r a  1 2 : 0 0  P r i m ă r i a 
Comunei Mihălăşeni, str. Calea 
Națională nr.23, localitatea 
Mihălăşeni, județul Botoşani; 6. 
Soluţionarea litigiilor apărute: 
Judecătoria SĂVENI , Str. Dr.
Ciucă nr.1, localitatea Saveni, 
Județul  Botoşani ,  te lefon : 
0 2 3 1 / 5 4 0 3 1 9 ,  F a x : 
0231/540360,email: jud-save-
ni-reg@just.ro.

PIERDERI
l SC VASPRIN MOBILE SRL, 
cu sediul în Bucureşti, Sector 1, 
str.Maltopol, nr.23, cam.301, et.3, 
a p . 3 ,  m o d u l  V,  a v â n d 
CUI:RO3620987, declară pierdut 
şi nul Registru Unic de Control 
a c h i z i t i o n a t  î n  d a t a  d e 
01.07.2016.

l Pierdut legitimație de serviciu 
pe numele Diaconița Ioana-Ade-
lina. O declar nulă.

l SC Dani- Alex C.I. Com SRL 
cu sediul social în Bucureşti, str. 
Foişorului 54, Sector 3, Nr.O.R.C. 
J40/6813/03.09.1997, C.U.I. 
9750820 serie B nr. 1306875, 
declar pierdut certificat de înre-
gistrare şi actul constitutiv. 
Declar nul certificat de înregis-
trare.

l Declar pierdut şi nul act de 
concesiune nr. 1520 din data de 
21.07.2016 pe numele titularului 
Băluţă Adrian emis de Parohia 
Sfânta Filofteia Brăila pentru loc 
de veci E Cripte R2, lotul nr. B.

DECESE
l Universitatea Nicolae Titu-
lescu din Bucureşti anunță stin-
gerea din viață a prof. univ. dr. 
Stanciu Cărpenaru, distins dascăl 
şi cercetător al lumii dreptului, 
autor a numeroase cărți, studii şi 
articole de referință, conducător 
de doctorat. Domnia sa a fost 
decan al Facultății de Drept, 
membru al Senatului universi-
tății, activitatea lui didactică fiind 
foarte apreciată de numeroase 
serii de studenți şi doctoranzi. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!



Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un deficit bugetar interzis în Europa 

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă

Camere video anti- 
bătaie, în grădinițe

UE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartă

Joi 9 mai 2019 ∙ Serie nouă ∙ nr. 369 (7681) ∙ 2,8 lei

UE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartăUE pentru o țară cu mână spartă
Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

n Un fabricant de pâine din Ocna Mureş a prins anul acesta contracte de 34 milioane de lei pentru furnizarea de lapte, cornuri 

şi mere pentru elevi n Firma este celebră pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicată - de la mere îngheţate, la 

lapte stricat şi lame de ras în cornurile pentru copii n Protecţia Consumatorilor a amendat, autorităţile au reziliat acordurile, 

dar tot timpul apar contracte noi, ridicând totalul afacerilor cu statul la circa 50 milioane de euro Pag. 5
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Fost ministru, otrăvit cu mercur
Doina Pană, fost ministru al Apelor şi Pădurilor şi 

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

mafiei lemnului, ca urmare a deciziilor pe care le-a luat. 

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


