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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Chete Teodora angajează bonă 
COD COR 531104 pentru 2 băieți 
de 14 și 7 ani în București, zona 
Militari. Tel.0784.946.766.

l Ned Construct SRL, cu sediul 
în Craiova, Prelungirea Teilor, 
nr.8, jud.Dolj, angajează muncitor 
necalificat la spargerea și tăierea 
mat.de construcții (2). CV-urile se 
pot depune la sediul firmei până 
la data de 03.10.2019. Informații 
la telefon:  0730.339.067.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
„Sf.Ştefan” București organizează 
concurs în temeiul HG 286/2011 și 
Ordinul MS nr.1470/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarei 
funcţii contractuale vacante: 1 
(post) infirmier -post vacant în 
cadrul Secției Pneumologie I. 
Cerinţe necesare: -Vechime în 
specialitate: 6 luni; -Studii: studii 
generale și curs de infirmier. 
Concursul se va desfășura la 
sediul unităţii, în Şos.Ştefan cel 
Mare, nr.11, sector 2, București, 
după următorul calendar: -data-li-
mită de înscriere: 14.10.2019, ora 
14.00; -proba scrisă: 22.10.2019, 
ora 10.00; -interviul: 24.10.2019, 
ora 10.00. Date contact Birou 
RUNOS, tel.021.210.39.36/109.

l Spitalul Județean de Urgență 
Alexandria, județul Teleorman, str.
Libertății ,  nr.1,  organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant: 1 
post economist debutant -în cadrul 
Biroului Achiziții Publice. Condiții 
specifice de participare la concurs 
pentru postul de economist debu-
tant în cadrul Biroului Achiziții 
Publice: -Condiţii de studii: supe-
rioare absolvite cu diplomă de 
l icenţă  în  prof i l  economic ; 
-Condiţ i i  de  vechime:  fără 
vechime. Concursul se organi-
zează la sediul Spitalului Județean 
de Urgență în data de 24.10.2019, 
ora 10.00, proba scrisă, iar data și 
ora interviului vor fi anunțate 
după rezultatul probei scrise. 
Dosarele se depun la sediul Spita-
lului Județean de Urgență în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului și trebuie 
să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din 
HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Biblio-
grafia și relații suplimentare la 
avizierul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, la serviciul 
R U N O S  s a u  l a  t e l e f o n u l : 
0247.306.723.

l Administraţia Spitalelor și 
Serviciilor Medicale București, cu 
sediul în București, Str.Sf Ecate-
rina, nr.3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: 1 post Şef 
Serviciu (S) II; 3 posturi Inspector 
de specialitate (S) IA; 1 post 
Inspector de specialitate (S) I; 3 
posturi Inspector de specialitate 
(S) II; 6 posturi Referent (M) II; 2 
posturi Inspector (M) debutant; 1 
post Curier (M). Proba scrisă se va 
desfășura în data de 23.10.2019, 
iar proba interviu în data de 
29.10.2019; ora și locul de desfă-
șurare al concursului (proba scrisă 
și proba de interviu) vor fi anun-
ţate pe site-ul www.assmb.ro. 
Termenul limită de înscriere va fi 
data de 15.10.2019, ora 14.00, 
dosarul de concurs urmând să fie 
depus la Serviciul Resurse Umane 
din cadrul Administraţiei Spita-
lelor și Serviciilor Medicale Bucu-
rești din Bd.Dimitrie Cantemir, 
Nr.1, Bl.B2, Parter, Sector 4. 
Informaţii suplimentare privind 
condi ţ i i l e  spec i f ice  pentru 
înscrierea și participarea candida-
ţilor la concurs se pot obţine de la 
sediul instituţiei la Serviciul 
Resurse Umane, pe site-ul institu-
ţiei www.assmb.ro sau la telefon 
031.433.74.45/031.433.74.46.

l Administraţia Spitalelor și 
Serviciilor Medicale București, cu 
sediul în București, Str.Sf. Ecate-
rina, nr.3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi 
contractuale vacante: 5 posturi 
Inspector de specialitate (S) IA; 1 
post Inspector de specialitate (S) 
I; 4 posturi Inspector de speciali-
tate (S) II; 1 post Inspector de 
specialitate (S) debutant; 1 post 
Referent (M) II; 1 post Inspector 
(M) II; 1 post Muncitor necalificat 
(M;G) I. Proba scrisă se va desfă-
șura în data de 24.10.2019, iar 
proba  in terv iu  în  data  de 
30.10.2019; ora și locul de desfă-
șurare al concursului (proba scrisă 
și proba de interviu) vor fi anun-
ţate pe site-ul www.assmb.ro. 
Termenul limită de înscriere va fi 
data de 16.10.2019, ora 14.00, 
dosarul de concurs urmând să fie 
depus la Serviciul Resurse Umane 
din cadrul Administraţiei Spita-
lelor și Serviciilor Medicale Bucu-
rești din Bd.Dimitrie Cantemir, 
Nr.1, Bl.B2, Parter, Sector 4. 
Informaţii suplimentare privind 
condi ţ i i l e  spec i f ice  pentru 
înscrierea și participarea candida-
ţilor la concurs se pot obţine de la 
sediul instituţiei la Serviciul 
Resurse Umane, pe site-ul institu-
ţiei www.assmb.ro sau la telefon 
031.433.74.45/031.433.74.46.

l Şcoala Gimnazială Poieni, cu 
sediul în localitatea Poieni, strada 
Principală, nr. 55, județul Cluj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului  post 
contractual aprobat prin HG nr. 
286/2011, modificată și comple-
tată de HG nr.1027/2014. Denu-
mirea postului vacant contractual, 
pe perioadă nedeterminată: admi-
nistrator financiar, studii superi-
oare, normă întreagă, la Şcoala 
Gimnazială Poieni. Condiţii speci-
fice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii superi-
oare de licență în domeniul știin-
țelor economice; -cunoștințe 
financiar contabile și de legislație 
în domeniul învățământului; 
-cunoștințe privind contabilitatea 
cheltuielilor și veniturilor buge-
tare; -deprinderi avansate de 
utilizare PC (cunoașterea progra-
melor de contabilizare bugetară); 
-vechime în specialitate- nu se 
solicită. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba 
scrisă în data de 24.10.2019, ora  
09.00, la sediul instituției; -proba 
interviu în data de 24.10.2019, ora 
14.00, la sediul instituției. Data-li-
mită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare 
de la afișare (16 octombrie 2019), 
la sediul  instituției :  Şcoala 
Gimnazială Poieni. Date contact: 
Secretariat Şcoala Gimnazială 
Poieni, tel. 0264.255.020.

l Direcţia Generală  de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Gorj, C.U.I: 9247854, organizează 
concurs în data de 24.10.2019, ora 
09.00 (proba scrisă) și 28.10.2019 
(proba de interviu) la cantina din 
cadrul Complexului de recuperare 
și reabilitare neuropsihiatrică 
pentru adulţi “Bîlteni”, din Târgu 
Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, 
pentru ocuparea unui post  vacant 
corespunzător unei funcţii contrac-
tuale de execuţie de administrator 
I la Complexul de îngrijire și asis-
tenţă Dobriţa - Compartimentul 
administrativ-contabilitate. 
Condiţii generale și specifice de 
îndeplinit de către candidat 
pentru ocuparea postului scos la 
concurs: absolvent(ă) studii liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat și vechime în muncă de 
minim 3 ani. Înscrierile la concurs 
se fac în perioada 02.10.2019 - 
15.10.2019, inclusiv, ora 16,30, la 
sediul Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială și Protecţiei Copi-
lului Gorj, Târgu Jiu, strada 
Siretului, nr.24 – Serviciul resurse 
umane, salarizare și  pentru 
funcţia publică. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0253/212518 sau la 
camera nr.36 - sediul D.G.A.S.P.C. 

Gorj. Persoana de contact Turcilă 
Toni - Lavinia, consilier superior 
la Serviciul resurse umane, salari-
zare și pentru funcţia publică - 
secretar comisie concurs, tel. 
0253212518, resurseumane@
dgaspcgorj.ro.

l Având în vedere prevederile din 
Legea nr. 153/2017 și ale art. 7 din 
H.G.  nr.  286 /2011  Centrul 
Cultural Județean Arad organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unui post de execuție vacant, în 
regim contractual, pe durată 
nedeterminată:  - un post de 
inspector de specialitate GP II la 
Serviciul Programe, proiecte 
culturale și gestionarea fondurilor 
nerambursabile. Condiţiile  speci-
fice de ocupare a postului de 
inspector de specialitate GP II 
sunt: Studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de l icenţă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor  -2 ani; Cunoștinţe de 
limba engleză /germană - minim 
nivel mediu; Cunoștinţe operare 
PC - nivel mediu; Experiență în 
organizare de acțiuni culturale; 
Posesor permis de conducere cate-
goria B. Concursul se organizează 
la sediul Centrului Cultural Jude-
ţean Arad, în data de 24.10.2019, 
ora 10:00, proba scrisă, iar în data 
de 29.10.2019, ora 10:00, proba de 
interviu. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până în 
data de 16.10.2019, ora 14:00, la 
Centrul Cultural Județean Arad, 
camera 01. Persoană de contact - 
Crișan Silvia, tel. 0357/405386.

l Curtea de Apel București orga-
nizează, în condiţiile legii, în zilele 
de 20 și 27 noiembrie 2019, 
concurs pentru ocuparea a 2 
posturi vacante pe durată nede-
terminată de specialist  IT din 
cadrul Tribunalului Ilfov. Condi-
ţiile de participare, bibliografia, 
tematica și  actele necesare 
înscrierii vor fi afișate la sediul 
Curţii de Apel București și pe 
pagina de Internet la adresa: 

http://www.cab1864.eu, la rubrica 
Resurse Umane- Concursuri/ 
Examene. Cuantumul taxei de 
concurs stabilit prin Hotărârea 
Colegiului de Conducere al Curții 
de Apel București este de 250 lei 
și se achită la casieria Curţii de 
Apel București, camera M 10. 
Cererile de înscriere și dosarele cu 
documentele necesare vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel 
București- Splaiul Independenţei 
nr.5, sector 4, Mezanin, cam. M 
01, până la data de 04.11.2019 
(inclusiv).

l Unitatea Militară 01357 Bucu-
rești organizează concursul pentru 
încadrarea următoarelor posturi 
vacante de execuţie de personal 
civil contractual în perioada 
03.10- 11.11.2019 (data primei 
p r o b e  d e  c o n c u r s  f i i n d 
24.10.2019): 1. Muncitor calificat 
IV (electrician auto)- 1 post; 
condiţii- studii medii tehnice, cu 
diplomă de bacalaureat sau școală 
profesională tehnică (specializare 
electrician auto) sau curs de califi-
care profesională în specializarea 
electrician auto/ similar; minim 6 
luni vechime în muncă și în speci-
alitate; 2. Muncitor calificat IV 
(mecanic auto)- 1 post; condiţii- 
studii medii tehnice, cu diplomă 
de bacalaureat sau școală profesi-
onală tehnică (special izare 
mecanic auto/ similar) sau curs de 
calificare profesională în speciali-
zarea mecanic auto/ similar; 
minim 6 luni vechime în muncă și 
în specialitate; 3. Muncitor cali-
ficat IV (lăcătuș mecanic)- 1 post; 
condiţii- studii medii tehnice, cu 
diplomă de bacalaureat sau școală 
profesională tehnică (specializare 
lăcătuș mecanic/ similar) sau curs 
de calificare profesională în speci-
alizarea lăcătuș mecanic/similar; 
minim 6 luni vechime în muncă și 
în specialitate; 4. Muncitor cali-
ficat IV (vopsitor industrial)-1 
post; condiţii-studii medii tehnice, 
cu diplomă de bacalaureat sau 
școală profesională tehnică (speci-
al izare  vopsitor  industr ial / 

ANUNȚ 
  Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, 
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. 
Tel/Fax: 0255.212940, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
împotriva debitorului S.C. CSC LOG&SPED S.R.L., prin Sentinţa civilă nr 77/JS  
din data de 18.09.2019 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, 
de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul 1475//101/2019.
  Debitorul S.C. CSC LOG&SPED S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute 
la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului S.C. CSC LOG & SPED S.R.L. cu sediul social in Drobeta 
Turnu Severin, str. Gheorghe Doja, nr. 2, cam. 3 jud. Mehedinţi, Număr de 
ordine în registrul comerţului J25/327/2014, CUI 33871760 trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data 
de 30.10.2019. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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similar) sau curs de calificare 
profesională în specializarea 
vopsitor industrial/ similar; minim 
6 luni vechime în muncă şi în 
specialitate; 5. Muncitor calificat 
IV (vulcanizator de produse 
industriale din cauciuc)-1 post; 
condiţii-studii medii tehnice, cu 
diplomă de bacalaureat sau şcoală 
profesională tehnică (specializare 
vulcanizator de produse indus-
triale din cauciuc/similar) sau curs 
de calificare profesională în speci-
alizarea vulcanizator de produse 
industriale din cauciuc/ similar; 
minim 6 luni vechime în muncă şi 
în specialitate; 6. Muncitor cali-
ficat IV (electronist telecomuni-
caţii)- 1 post; condiţii- studii medii 
tehnice, cu diplomă de bacalau-
reat sau şcoală profesională 
tehnică (specializare electronist 
telecomunicaţii/ similar) sau curs 
de calificare profesională în speci-
alizarea electronist telecomuni-
caţii /  similar;  minim 6 luni 
vechime în muncă şi în speciali-
tate; 7. Muncitor calificat IV (elec-
tromecanic maşini şi echipamente 
electrice)- 3 posturi; condiţii 
-studii medii tehnice, cu diplomă 
de bacalaureat sau şcoală profesi-
onală tehnică (specializare elec-
tromecanic maşini şi echipamente 
electrice/similar) sau curs de cali-
ficare profesională în specializarea 
electromecanic maşini şi echipa-
mente electrice/ similar; minim 6 
luni vechime în muncă şi în speci-
alitate; 8. Muncitor calificat IV 
(zugrav)- 1 post; condiţii- studii 
medii tehnice, cu diplomă de 
bacalaureat sau şcoală profesio-
nală tehnică (specializare zugrav/ 
similar) sau curs de calificare 
profesională în specializarea 
zugrav/ similar; minim 6 luni 
vechime în muncă şi în speciali-
tate. Probe de concurs: Proba 
scr i să :  a re  loc  în  data  de 
24.10.2019, între orele 09.00-
12.00; Termenul în care se afişează 
rezultatele: 25.10.2019 ora 15.30; 
Termenul în care se pot depune 
contestaţiile: 28.10.2019,  între 
orele 09.00-15.00; Termenul în 
care se afişează rezultatele contes-
taţiilor: 29.10.2019, ora 15.30. 
Proba practică: are loc în data de 
30.10.2019 între orele 09.30-15.45; 
Termenul în care se afişează rezul-
tatele: 31.10.2019 ora 15.30; 
Termenul în care se pot depune 
contestaţiile: 01.11.2019, între 
orele 09.00-15.00; Termenul în 
care se afişează rezultatele contes-
taţiilor: 04.11.2019, ora 15.30. 
Interviul: are loc în data de 
05.11.2019, între orele 09.30–
15.30; Termenul în care se afişează 
rezultatele: 06.11.2019 ora 15.30; 
Termenul în care se pot depune 
contestaţiile: 07.11.2019, între 
orele 09.00-15.00; Termenul în 
care se afişează rezultatele contes-
taţiilor: 08.11.2019, ora 15.30. 
Termenul în care se afişează rezul-
tatele finale: 11.11.2019, ora 15.30. 
Dosarele de concurs se depun la 
sediul Unităţii Militare 01357 
Bucureşti, Bulevardul Ghencea 
nr.43A, sector 6, localitatea Bucu-
reşti, până la data de 16.10.2019, 
ora 15.30. Detalii privind condi-

ţiile generale şi specifice pentru 
ocuparea posturilor, tipul probelor 
de concurs, locul şi ora desfăşu-
rării acestora, tematica şi biblio-
grafia de concurs se pot obţine: -la 
telefon 021/410.36.42, int.187, în 
zilele lucrătoare în intervalul 
08.30-15.30, persoană de contact 
Luţă Iuliana; -la sediul Unităţii 
Militare 01357 Bucureşti; -pe 
pagina de internet a Statului 
Major al Forţelor Terestre (www.
forter.ro); -pe portalul posturi.gov.
ro.

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă metalică 
tip Lindab plus placări polistiren. 
Tel. 0755.849.716.

VÂNZĂRI GARSONIERE
l Garsonieră confort 3, str.Meli-
neşti, la 6 minute distanță de 
stația de metrou Constantin Brân-
coveanu. 0760.862.265.

CITAŢII
l Mark Laszlo este citat in 
12.11.2019, la Judecatoria Turda 
in dosar civil 8908/328/2018 
pentru prestatie tabulara.

l Pălimariu Gheorghe-Mihai, din 
comuna Bivolari, sat Bivolari, 
judeţul Iaşi este chemat la Judecă-
toria Iaşi, str. Anastasie Panu 
nr.25, Secţia Civilă, sala 5, în 
dosarul nr.  27472/245/2018, 
obiectul dosarului: divorţ cu 
minori, exercitarea autorităţii 
părinteşti, stabilire domiciliu 
minor, pensie de întreţinere, 
c o m p l e t  1 9 M ,  î n  d a t a  d e 
01.11.2019, ora 08.30, în calitate 
de pârât, de către reclamanta 
Pălimariu Irina-Marcela.

l Numita Nagy Ujvari Beatri-
ce-Edith, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Cherechiu, sat 
Târguşor, nr.99, jud.Bihor, este 
citată la Judecătoria Oradea pe 
data de Joi, 07.11.2019, ora 08.30, 
completul C17- Civil, camera 3, în 
calitate de pârât în dosarul civil 
nr.18304/271/2018, în procesul 
având ca obiect succesiune cu 
reclamanta Stoianoff (fostă 
Uivari) Anna.

DIVERSE
l  ASCIOR Oltenia (Asociația 
pentru Civilizația Ortodoxă) 
invită oamenii de cultură să 
adere şi să se implice în promo-
varea principiilor creştin-orto-
doxe la nivelul  societăți i 
româneşti. Tel.0729.881.161, 
e-mail: meduza100@yahoo.
com.

l Dinamic Insolv IPURL în cali-
tate de administrator judiciar vă 
informează că împotriva S. Mesa-
gerul De Bistrita-Nasaud Impex 
S R L  a v â n d  C U I  9 4 7 4 3 3 4 , 
J06/210/1997, a fost deschisă 
procedura simplificata a falimen-
tului prin Sentinţa civilă nr. 
460/10.09.2019 din dosar nr. 
1214/112/2019 al Tribunalului 

Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt 
invitaţi să-şi depună cererile de 
creanţe la grefa instanţei în 
temeiul Legii 85/2014.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura generala privind debitoarea 
SC Elbama Star SRL, in Dosarul 
nr.  3605/105/2013,  Tribunal 
Prahova, conform Sentinței nr. 
806 din 24.09.2019 cu termenele: 
depunere declarații  creanță 
08.11.2019, întocmirea tabelului 
s u p l i m e n t a r  a l  c r e a n ț e l o r 
09.12.2019, întocmirea tabelului 
definitiv consolidat 09.01.2020.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Sefty Tex 
SRL desemnat prin hotararea nr. 
224 din data de 25.09.2019, 
pronuntata de Tribunalul Boto-
sani  in dosar nr. 1488/40/2019, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Sefty Tex SRL, 
cu sediul social in Sat Sauceniţa, 
Comuna Văculeşti, Nr. 22A, Judet 
Botoşani, CUI  30186925, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J7/178/2012. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva 
SEFTY TEX SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
Botosani, cu referire la dosarul nr. 
1488/40/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 08.11.2019; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
28.11.2019; c) Contestaţiile la 
tabelul preliminar trebuie depuse 
la tribunal în termen de 7 zile de 
la publicarea în B.P.I a tabelului 
preliminar; d) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 11.12.2019; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 03.12.2019, ora 
14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 10.10.2019, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l S.C. Bricostore S.A. cu sediul 
social în Bucureşti, Calea Giuleşti, 
nr. 1-3, et. 2, sector 6, solicită la 
A.P.M. Vrancea obţinerea auto-
rizaţiei de mediu conform Ordi-
nului M.M.D.D. nr. 1798/2007 cu 
modificările şi completările ulteri-
oare şi a O.U.G. nr. 195/2005 
privind protecţia mediului, apro-
bată prin legea nr. 265/2006, art. 
12, pentru activitatea de: Colec-
tarea deşeurilor nepericuloase 
(cod CAEN Rev. 2 - 3811), Colec-
tarea deşeurilor periculoase (cod 
CAEN Rev. 2 - 3812), Comerț cu 
ridicata al produselor chimice 
(cod CAEN Rev. 2 -  4675), 
Comerț cu ridicata al altor 
produse intermediare (cod CAEN 
Rev. 2 - 4676), ce se desfăşoară în 
munic ip iu l  Focşani ,  Calea 
Moldovei, nr. 32, județul Vrancea. 

Eventualele propuneri şi sugestii/
observații ale publicului privind 
activitatea menţionată vor fi 
transmise în scris, sub semnătură 
şi cu datele de identificare, de luni 
până joi, între orele 8.00-16.00 şi 
vineri între orele 8.00-1400, la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Vrancea, din Focşani, 
str. Dinicu Golescu nr. 2, tel: 
0237.216812, unde se poate 
consulta şi documentația tehnică 
depusă.

l Anunț  prealabi l  pr iv ind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Denumire 
județ: Constanța. Denumire UAT: 
Saraiu. Sectoare cadastrale: 30, 
31, 32, 37. OCPI Constanța 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.30, 31, 32, 
37 din UAT Saraiu, pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, 
conform pct. 3.4 din Ordinul 
Directorului General al ANCPI 
nr. 1427/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare. UAT 
Saraiu: Data de început a afişării: 
09.10.2019. Data de sfârşit a 
afişării: 09.12.2019. Adresa locului 
afişării publice: Șos.Tulcei, nr.29, 
Comuna Saraiu. Repere pentru 
identificarea locației: incinta 
Primăriei Comunei Saraiu. Cere-
rile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Informații 
privind Programul național de 
cadastru şi carte funciară 2015-
2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI, la adresa: http:/www.
ancpi.ro/pnccf/.

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare Revolution 
Plus SRL, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre Agentia 
pentru Protectia Mediului Mara-
mures, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul “imobil 
de apartamente cu centru pentru 
servicii sociale, institutii publice 
sau private, spatii comerciale, 
racorduri si bransamente utili-
tati”, propus a fi amplasat in 
judetul Maramures, municipiul 
Baia Mare, str. Marasesti, nr. CF 
1207706. Proiectul deciziei de 
incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Maramures din Baia 
Mare, str. Iza, nr, 1A in zilele de 
luni-joi  intre orele 08:00-16:00 si 
vineri intre orele 08:00-14:00 
precum si pe Pagina oficiala de 
Internet a APM Maramures la 

adresa: http://apmmm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta 
comentar i  s i  observat i i  l a 
protectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului.

PROPUNERI AFACERI
l Dinu Urse Si Asociatii SPRL in 
calitate de lichidator al debitoarei 
SC Euro Club Hoteluri Si Restau-
rante SRL, desemnat prin Inche-
ierea de sedinta din data de 
10.10.2012, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
C i v i l a ,  i n  d o s a r u l  n r . 
24638/3/2012, invita specialistii sa 
depuna oferte la sediul acestuia 
din Bucuresti, Str. Buzesti, Nr.71, 
Etaj 5, Cam. 502-505, Sector 1, 
Tel./Fax: +4021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com, pana cel 
tarziu in data de 16.10.2019, ora 
12:00, in vederea selectiei de 
oferte pentru: -intocmirea docu-
mentatiei tehnice pentru aducerea 
etajului 12 al imobilului din Bucu-
resti str. Cercetatorilor nr.9, sector 
4, la stadiul de etaj ethnic; -efectu-
area lucrarilor de demolare si 
aducere la stadiul de etaj ethnic a 
tejului 12 al imobilului din Bucu-
resti str. Cercetatorilor nr. 9, sector 
4; Ofertele pot fi transmise si pe 
fax-ul sau email-ul mentionat in 
anunt.

LICITAŢII
l Anunţ de vânzare S.C. Miluxin 
ENB SRL, prin lichidator judi-
ciar Evoplan Insolv IPURL 
(fosta C.I.I. Pohrib Ionela), 
anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, 
după cum urmează: ACTIVUL 
NR.1: Spaţiu comercial din Broş-
teni, jud. Suceava. Adresa: 
Imobil cu nr. 427 pt teren si nr. 
427-C1 pt cladire inscris in CF 
30479 Brosteni. Format din: 
-teren cu suprafata de 160 mp; 
-constructie P+E+M vânzarea se 
va face prin licitatie publica cu 
strigare, cu preţul de pornire de 
80% din prețul evaluat, de 
178.400lei (fara TVA). Persoa-
nele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt, înainte cu 
minim 5(cinci) zile raportat la 
data stabilită pentru vânzare sub 
sancţiunea decăderii, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, 
Str.  Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, 

Citație: Baragan Felix, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Craiova, B-dul Oltenia, nr. 1B, bl. T2, sc. 5, ap. 2, jud. 
Dolj, este chemat la Tribunalul Dolj, din str Brestei, nr. 
12, complet c6a, în ziua de 01.11.2019, ora 09:00, în 
calitate de intimat pârât, în proces cu Municipiul Craiova 
prin Primar în calitate de apelant reclamant pentru apel - 
pretenții, ce face obiectul dosarului nr. 13267/215/2018.
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în data de 10.10.2019 ora 16:30, 
şi se va desfăşura în conformi-
tate cu prevederile legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea 
c r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
29.01.2015. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune 
in numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Str.  Vasile 
Lupu NR. 43,  jud. Iaşi, până la 
data de 10.10.2019 ora 15:00. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: - Evoplan Insolv IPURL 
(fosta C.I.I. Pohrib Ionela) la 
te lefoanele :  0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l Anunţ. Public. 1. Oraşul 
Năsăud, cu domiciliul fiscal 
situat în oraşul Năsăud, Piaţa 
Unirii, nr. 15, jud. Bistriţa-Nă-
săud, Cod de Înregistrare Fiscală 
4347887, organizează în data de 
25.10.2019, ora 10:00, la sediul 
unității, licitație publică deschisă 
pentru închirierea unei suprafețe 
de teren de 5 mp. din domeniul 
public al oraşului Năsăud, 
situată pe strada Miron Cristea, 
limitrofă Colegiului Silvic Tran-
silvania Năsăud, identificată 
potrivit planului de situație care 
se găseşte la compartimentul 
Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al primăriei 
oraşului Năsăud. 2. Prețul de 
pornire al licitaţiei este de 3 euro/
mp/lună, pasul licitaţiei este 
stabilit ca multiplu de 0,50 euro 
iar durata închirierii este pe o 
perioada de 4 an de la semnarea 
contractului, cu posibilitate de 
prelungire prin Hotărâre a 
Consiliului Local al oraşului 
Năsăud, la cererea locatarului 
adresata cu minim 30 zile înainte 
de expirarea contractului. 3. 
Caietul de sarcini privind orga-
nizarea şi desfăşurarea licitației 
publice deschise pentru închiri-
erea unei suprafețe de teren de 5 
mp. din domeniul public al 
oraşului Năsăud, se poate ridica 
de la sediul Primăriei oraşului 
Năsăud, compartimentul relații 
cu publicul, începând cu data de 
01.10.2019 la prețul de 100 lei şi 
se achită la casieria Primăriei 
oraşului Năsăud;  4. Ofertele 
pentru participarea la procedura 
de licitație se depun într-un 
singur exemplar, până în data de 
24.10.2019, ora 16:00, la sediul 

Primăriei oraşului Năsăud, 
comp. Relații cu publicul iar 
pentru solicitarea clarificărilor 
termenul limită este 21.10.2019, 
ora 16:00; 5. Pentru relații supli-
mentare vă rugăm să vă prezen-
t a ț i  l a  c o m p a r t i m e n t u l 
Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al primăriei 
oraşului Năsăud sau la tel./ 0263/ 
3 6 1 0 2 6 ,  3 6 1 0 2 7 ,  f a x . 
0263/361028, 361029.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 30101/Slatina - 
Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, 
Cad: C1, Top: 31, aflat in propri-
etatea debitoarei SC Mannheim 
Oil SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic “Statie distributie carbu-
ranti”. Pretul de pornire al licita-
tiei  este de 70% din pretul de 
evaluare, respectiv 1.001.418 Lei 
+  T.V.A .  ( 212 .030  E U RO 
+T.V.A.). Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 1.000 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 
14.10.2019, orele 12.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin. In caz de neadju-
decare, se va organiza o noua 
licitatie in data de 28.10.2019, 
orele 12.00.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul/locatorul/proprie-
tarul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Consiliul Local Corbii Mari, 
județul Dâmbovița, având sediul 
în satul Corbii Mari, comuna 
Corbii Mari, strada Primăriei, nr. 
6, județul Dâmbovița, telefon/
fax:  0245.716.065,  e-mai l : 
primaria_cm@yahoo.com, codul 
fiscal: 4402612. 2. Informaţii 
generale privind obiectul închiri-
erii, în special descrierea şi iden-
tificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: suprafața construită 
de 75mp din construcția Hală 
-C1, situată în satul Corbii Mari, 
comuna Corbii Mari, punct 
„Piața publică târg săptămânal” 
pentru desfăşurarea de activități 
economice, domeniul public, 
conform temeiului legal: OUG 
57/2019 şi Hotărârea Consiliului 
Local nr. 64/11.09.2019. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de 
atribuire: 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: la cerere, de la 
sediul instituției, Biroul Juridic. 
3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului /compartimentului din 

cadrul concedentului de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Se 
poate obține de la Biroul Juridic 
din cadrul Primăriei Comunei 
Corbii Mari, strada Primăriei, 
n r. 6 ,  j u d e ț u l  D â m b o v i ț a . 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 20Lei/
exemplar, se achită cash la casi-
eria Primăriei Comunei Corbii 
Mar i ,  județul  Dâmbovi ța . 
3.4.Data-limită privind solici-
tarea clarificărilor: 01.11.2019, 
ora 14.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04.11.2019, 
ora 11.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Corbii Mari, Comparti-
mentul Relații cu publicul, str.
Primăriei, nr. 6, județul Dâmbo-
vița. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior şi unul interior. 5.
Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 05.11.2019, ora 
10.00, Primăria Comunei Corbii 
Mari, strada Primăriei, nr.6, 
județul Dâmbovița. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Dâmbovița, Târgovişte, strada 
Calea Bucureşti, nr.3, județul 
D â m b o v i ț a ,  t e l e f o n : 
0245.612.344, fax: 0245.216.622, 
e-mail: tr-dambovita-arh@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării : 
01.10.2019.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
P r i m ă r i a  C o m u n e i  D o r n a 
Candrenilor, strada Principală, 
nr.85, cod poştal: 727190, Dorna 
Candrenilor, judeţul Suceava, 
te lefon:  0230.575.005,  fax: 
0230.575.167, e-mail: prima-
riadc@yahoo.com. 2.Informații 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi iden-
tificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: spații situate în 
incinta pieței agroalimentare: 
-Spațiu Hală produse agroalimen-
tare în suprafață de 40,37mp şi 
teren aferent hală produse agroa-
limentare în suprafață de 770mp; 
-Spațiu bar hală produse agroali-
mentare în suprafață de 69,29mp 
şi teren aferent hală produse 
agroalimentare în suprafață de 
663mp,  bunuri  propr ietate 
publică, conform temeiului legal: 
O U G  5 7 / 2 0 1 9  ş i  H C L 
87/25.10.2019.  3 .Informați i 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini.  3.1.Modalitatea sau 

modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, transmisă cu cel puțin 4 
zile înainte, de la sediul Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor sau 
de pe site-ul primăriei. 3.2.Denu-
mirea şi  adresa serviciului/
compartimentului din cadrul 
concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura 
Pr imăr ie i  Comune i  Dorna 
Candrenilor, strada Principală, 
nr.85, județul Suceava. 3.3.Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul: fără costuri. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
17.10.2019, ora 15.00. 4.Infor-
m a ţ i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 23.10.2019, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Dorna Candrenilor, 
strada Principală, nr.85, județul 
Suceava. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original 
şi 2 exemplare copii. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 23.10.2019, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Dorna 
Candrenilor, strada Principală, 
nr.85, județul Suceava. 6.Denu-
mirea,  adresa,  numărul  de 
telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele  pentru ses izarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a 
Tribunalului Suceava, Municipiul 
Suceava, str.Ștefan cel Mare, 
nr.62, județul Suceava, telefon: 
0230.214.948, 0230.523.290, fax: 
0230.522.296, e-mail: trsv-birp@
just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
01.10.2019.

l  M a n a g e m e n t  C o m p a n y 
IPURL, lichidator judiciar al SC 
Joker Com SRL, în dosarul 
7846/63/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Dolj, anunță vânzarea 
bunurilor imobile constând în: 
casă de vacanță situată în Com.
Baia  de  Fier,  zona Rânca, 
Corneşul Mare, Trupul B, P165, 
jud.Gorj, cu nr. cad. 1098, pornind 
de la prețul de 216.000Lei. Bunu-
rile menționate mai sus fac parte 
din patrimoniul debitoarei şi se 
vând libere de sarcini, pornind de 
la prețul stabilit, reprezentând 
50% din prețul de evaluare. 
Vânzarea se va face prin licitație 
publică conform Codului de 
Procedură Civilă la data de 
28.10.2019, ora 15.00, la sediul 
l i chidatorului  judic iar  d in 
Craiova, Str.Vasile Conta, nr.47, 
jud.Dolj. Tel.0740.185.973.

PIERDERI
l Pierdut act de concesiune 
nr.73/12.10.2012.eliberat de 

Parohia Chitila 1 pe numele 
Scarlat Ion si Ana.

l Subsemnatul Strimbeanu 
Alexandru, domiciliat in comuna 
Cocora, judetul Ialomita, strada 
Stejarului, nr 5, declar pierdută 
Cartea de Muncă deschisa in anul 
1971 la fostul FNC Căzăneşti, 
completata in continuare la fosta 
ITA Ialomita si din anul 1980 
pâna in anul 1990 completata de 
catre fostul CAP COCORA unde 
am lucrat. Menționez ca in anul 
1991 am fost angajat la o firma 
privata al cărei patron mi-a 
pierdut această Carte de Muncă si 
nu dețin nici numarul, nici seria 
pe care aceasta le avea.

l Pierdut Certificat constatator 
nr. 33158 din 25.01.2019 aparţi-
nând S.C. Alpiagen SRL cu sediul 
în Bucureşti, sector 4, str. Muze-
elor nr. 22A, camera 12, etaj 3, 
CUI 40506644, eliberat de ORC 
Bucureşti. Se declară nul.  

l SC Intercars România SRL, 
C U I  R O  2 4 1 9 5 5 6 2 , 
J12/3051/2008, pierdut chitanțier 
1340014650 - 1340014699. Se 
declară nul.

l Declar pierdută şi nulă legiti-
maţia de student emisă de A.S.E. 
Bucureşti pe numele Teaha Maria.

l Declar pierdute şi nule: carnet 
student, legitimaţie transport, 
emise de U.P.B. Bucureşti pe 
numele Simion Iustin Alexandru.

l Declar pierdute şi nule: carnet 
de student, legitimaţie de trans-
port, emise de U.P.B. Bucureşti pe 
numele Olteanu Elena.

l Pierdut legitimație de student 
pe numele Bratu Theodora, elibe-
rate de Școala Națională de Studii 
Politice şi Administrative Bucu-
reşti -Facultatea de Comunicare 
şi Relații Publice. O declar nulă.

l Pierdut Atestat transport marfă 
şi Card tahograf pe numele Hoble 
Adelin Cristian. Le declar nule.

l SC Adviana Development SRL, 
J40/10293/2008, CUI: 24040258, a 
pierdut certificat constatator de 
autorizare pentru punctul de 
lucru din Bucureşti, sector 2, str. 
Oltețului, nr. 15, Clădirea Iridium, 
et.3, cam. 3. Îl declar nul.

l Pierdut legitimație de serviciu 
emisă de Ministerul Justiției, pe 
numele Beatris-Diana Caraca-
leanu. O declar nulă.

l Pierdut atestat transport marfa 
nr 0353508000, atestat ADR 
(marfa periculoasa) nr 071731 si 
cartela tahograf nr 0000000007 
DDF000, pe numele Cretu Stefan 
Daniel. Le declar nule.

l Pierdut cartela tahograf cu nr 
000000000B54A000, pe numele 
Rusu Marius Iulian. O declar 
nula.


