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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Municipal Urziceni
organizează concurs în baza
HG 286/2011 pentru ocuparea
următoarei funcții contractuale
vacante: -un post de Asistent
Medical Debutant –pe perioadă
nedeterminată în cadrul Secției
de Obstetrică Ginecologie.
Condiții specifice în vederea
participării la concurs:
-diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
echivalentă în specialitatea de
asistent medical; -diplomă de
studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997;-Certificat de
membru OAMGMAMR însoțit
de avizul anual; -adeverință
pentru participarea la concurs
eliberată de OAMGMAMR.
Calendar desfăşurare concurs:
-30.09.2019 ora 15.00 –data
limită depunere dosar
-08.10.2019 ora 10.00- proba
scrisă; -11.10.2019 ora 10.00proba practică/interviu. Detalii
privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând www.
spitalul-urziceni.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul instituției, telefon
0243.255.375, interior 131 sau
e-mail: smu.runos@gmail.com.
l Primăria Comunei Bârseşti,
județul Vrancea, organizează
concurs în data de 7 octombrie
2019, ora 10.00, (proba scrisă) şi
8 octombrie 2019, ora 14.00
(proba practică), pentru
ocuparea funcției contractuale
de execuție, vacante, de şofer
tractor multifuncțional în
cadrul Compartimentului
SVSU. Condiții specifice pentru
ocupare: a.Studii generale; b.
Posedă permis de conducere
categoria C, C+E şi D; c.
Vechime de conducător auto:
minim 1 an; d.Posedă atestat
pentru trasportul rutier de
mărfuri, eliberat de ARR; e.
Posedă cunoştințe temeinice de
legislație rutieră; f.Adeverință
medicală care să ateste starea
de sănătate, eliberată de un
cabinet medical specializat în
ceea ce priveşte examinarea
conducătorilor auto; g.Aviz
psihologic; h.Posedă cunoştințe
de mecanică auto. Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.3
alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru apro-

barea Regulamentului privind
stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant
corespunzător funcțiilor
contractuale şi a criterilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar, plătit din
fonduri publice. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la
sediul instituţiei în termen de
10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, şi vor cuprinde,
în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011.
Informaţii suplimentare se pot
obține la sediul Primăriei
Comunei Bârseşti, județul
Vrancea, sau la telefon:
0237.273.410, persoană de
contact: responsabil Resurse
umane Ștefan Lăcrămioara.
l Școala Gimnazială Nr.1, cu
sediul în localitatea Mogoşoaia,
şoseaua Bucureşti-Târgovişte,
nr.107, județul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale temporar
vacant, 1 post, de secretar (S),
perioadă determinată de 2 ani,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura la
sediul instituției astfel: -Proba
scrisă în data de 01 octombrie
2019, ora 9.00; -Proba practică
în data de 02 octombrie 2019,
ora 9.00; -Interviul în data de
02 octombrie 2019, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiții: -nivelul studiilor: superioare (Administrație Publică,
Management, Juridice, Birotică
şi Secretariat) (conform Legii
nr.1/2011); -constituie avantaj
parcurgerea cursurilor de
„Resurse umane”; -vechimea în
specialitatea studiilor constituie
un avantaj; -cunoştințe avansate de operare pe PC (Excel,
Word etc.); -să nu fi suferit vreo
condamnare definitivă. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
instituției. Relații suplimentare
la sediul instituției, persoană de
contact: Costea Rodica Elena,
telefon/fax: 021.351.66.94,
e-mail: scoalamogosoaia@
yahoo.com.

l Școala Gimnazială „Grigore
Moisil”, cu sediul în localitatea
Satu Mare, str.Mileniului, nr.1,
judeţul Satu Mare, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale temporar
vacante de: -Portar: 1 post -perioadă determinată, conform HG
nr.286/23.03.2011; -Îngrijitor: 1
post -perioadă determinată,
conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura
astfel: -Depunerea dosarelor
până la data de 20 septembrie
2019, ora 12.00; -Proba scrisă în
data de 30 septembrie 2019, ora
9.00; -Proba interviu în data de
30 septembrie 2019, ora 12.30;
-Proba practică în data de 30
septembrie 2019, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii; -vechime: minim
2 ani vechime în muncă. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Școlii Gimnaziale „Grigore
Moisil” Satu Mare, str.Mileniului, nr.1, la secretariatul
şcolii. Relaţii suplimentare la
sediul Școlii Gimnaziale
„Grigore Moisil” Satu Mare,
persoană de contact: Bălaj
Angela, telefon: 0261.714.386,
e-mail: scmoisil@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Săsciori,
cu sediul în Săsciori, str.Principală, nr.380, jud.Alba, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractual vacante de:
îngrijitor (0.25 normă), la
Școala Gimnazială Săsciori
-Structura GPN Săsciori.
Condiţiile de participare:
localnic, studii generale,
vechime în instituție cel puțin 1
an. Concursul se va desfăşura
în data de 07.10.2019 astfel:
-Proba scrisă: 07.10.2019, ora
9.00; -Interviul: 07.10.2019, ora
11.00; -Proba practică:
07.10.2019, ora 12.00. Candidaţii vor depune dosarele până
în data de 23.09.2019 la sediul
instituţiei. Condițiile generale
de participare sunt cele prevăzute de art.3 din Anexa 1 la HG
nr.286/2011, respectiv HG
1027/11.11.2014. Informaţii
suplimentare se găsesc la sediul
unității Școlii Gimnaziale
Săsciori, str.Principală, nr.380,
telefon/fax: 0258.741.213 şi pe
site-ul şcolii: scsasciori.wix.com.
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l Școala Gimnazială Nr.1
Lunca, cu sediul în localitatea
Lunca, judeţul Botoşani, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: îngrijitor I, conform
H G n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 .
Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
07.10.2019, ora 13.00; -Proba
practică în data de 08.10.2019,
ora 13.00; -Proba interviu în
data de 08.10.2019, ora 15.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: liceale şi bacalaureat;
-vechime: minim 2 ani lucrați.
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 Școlii
Gimnaziale Nr.1 Lunca. Relaţii
suplimentare la sediul: Școala
G i m n a z i a l ă N r. 1 L u n c a ,
persoană de contact: Bresug
Ioan, telefon: 0231.573.820, fax:
0231.573.820, e-mail: scoalalunca@yahoo.com
l Fundația Verita 4 All angajează profesor în învățământul
liceal, postliceal cu următoarele
cerințe: studii superioare de
specialitate -pedagogie, experiență într-o instituție şcolară cu
predare conform curiculei
engleze, cunoaşterea limbii
engleze la nivel avansat. Interviul va avea loc pe 16.09.2019,
ora 12.00, la sediul din str.
Remus, nr.1-3, sector 3, Bucur e ş t i .
C o n t a c t :
0726.210.929, aida.galeata@
psbh.ro.
l INCDTP Bucuresti, Str.
Lucretiu Patrascanu nr. 16,
sector 3, organizeaza concurs in
cadrul Proiectului Complex
55PCCDI/2018, pentru 1 post
de Fizician / Chimist / Inginer
chimist, cu norma intreaga.
Conditii de participare: doctorand/doctor/cercetator stiintific
licentiat in fizică / chimie / inginerie chimica. Relatii suplimentare se pot obtine de la
secretarul comisie de concurs,
la telefon: 021.340.42.00 int.
123, e-mail: resurse.umane@
incdtp.ro sau www.incdtp.ro, la
sectiunea Cariera. Termenul
limita de depunere a dosarelor
de concurs este 04 octombrie
2019, ora 15.30.

GATA!
Simplu, nu?

l Consiliul local Bueşti, județul
Ialomița, anunță angajare
personal contractual expert 1 –
pentru coordonare si verificare
documentatii de urbanism cu
certificat RUR care să ateste
dreptul de semnatură pentru
coordonarea documentatiilor de
amenajare a teritoriului si urbanism - C şi expert 2 – pentru
verificare documentatii de avize
si racorduri, arhitect cu drept
de semnatură, pe perioadă
determinata 16 luni, în echipa
de proiect elaborare Plan
Urbanistic General comuna
Buesti, județul Ialomița, care va
avea loc pe data de 23 septembrie 2019. Relatii şi înscrieri la
secretariatul Consiliului local.
l Angajam sudori, excavatoristi si tehnicieni constructori
pentru santiere din Italia, fara
comision, plecare imediata,
maxima seriozitate, informatii
la nr.0787293955.
l Direcţia Proiectare şi
Consultanţă în Construcţii,
subordonată Direcţiei Generale
Logistice, organizează concurs
în vederea încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în
condiţiile Legii nr. 53/2003 –
Codul Muncii, republicată,
H o t ă r â r i i G u v e r n u l u i n r.
286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului –cadru privind
stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007
privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011
privind Normele metodologice
de supraveghere a sănătăţii
lucrătorilor, Procedurii nr.
4244380 din 03.10.2013 privind
algoritmul şi responsabilităţile
personalului implicat în activitatea de examinare medicală
pentru încadrarea personalului
contractual în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, având
în vedere Memorandumul cu
tema: Aprobarea deblocării
unor posturi vacante în M.A.I.
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nr. 20963 din 30.10.2017 şi
Nota-raport nr. 310821 din
20.11.2017 privind reevaluarea
indicatorilor aprobaţi prin
Memorandumul cu tema:
„Aprobarea deblocării unor
posturi vacante în M.A.I.”, a
postului de inspector de specialitate gradul III-I, prevăzut la
poziţia 35 din statul de organizare al unităţii. Pot participa la
concursul organizat pentru
ocuparea postului sus-menţionat numai persoanele care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:a) Condiţii generale: -prevăzute de art. 3 din
Anexa la H.G. 286/2011 (Regulamentul –cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri
publice), cu modificările şi
completările ulterioare; b)
Condiţii specifice:-studii superioare –ciclul I de studii universitare –cu diploma de licenţă,
într-unul din domeniile: ingineria instalaţiilor;-cunoştinţe de
operare/ programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere:
MSOffice, utilizarea aplicaţiilor
informatice de proiectare asistată de calculator CAD – nivel
mediu;-alte cunoştinţe şi abilităţi: -tehnice de specialitate
(electrice, automatizări);-autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: -atestat
ANRE pentru proiectare instalaţii electrice;-sunt declarate
apt medical1 şi apt psihologic2.-să aibă o vechime în specialitate astfel:-pentru inspector
de specialitate gradul III -6
luni;-pentru inspector de specialitate gradul II -3 ani şi 6 luni;pentru inspector de specialitate
gradul I -6 ani şi 6 luni. Pentru
înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs
secretarului comisiei de
concurs, până la data de
27.09.2019, ora 15.00, la
Direcţia Generală Management
Resurse Umane, cu sediul din
str. Intrarea Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, intrarea D, telefon
021/303.70.80, int. 11437.
Concursul se va desfăşura la
sediul Direcţiei Proiectare şi
Consultanţă în Construcţii din
municipiul Bucureşti, str. Eforie

nr. 3, sector 5, astfel: Selecţia
dosarelor de concurs:
30.09.2019; Proba scrisă:
14.10.2019, ora 09.00; -Interviul: 17.10.2019, ora 09.00.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021/303.70.80,
interior 11437, în zilele lucrătoare sau la sediul Direcţiei
Generale Management Resurse
Umane, din municipiul Bucureşti, str. Intrarea Cristian
Popişteanu, nr. 1-3, sector 1,
intrarea D, precum şi pe pagina
de internet a M.A.I. la adresa
www.mai.gov.ro, secţiunea
Carieră/Anunţuri.
l Administraţia Domeniului
Public Sector 1, Bucureşti
anunţă: Concursuri de recrutare organizate în data de
07.10.2019, ora 10.00, proba
scrisă şi proba interviului în
data de 10.10.2019, ora 10.00,
pentru ocuparea următoarelor
funcții contractuale de conducere şi execuție vacante:1 post
-Director Economic, gradul
II.•studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de
licență în domeniul economic;•vechimea necesară în specialitate: minim 3 ani.1 post
-Director Adjunct, gradul II.•studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de
licență;•vechimea necesară in
specialitate: minim 3 ani.1 post
-Director Resurse Umane-Juridic, gradul II.•studii universitare de licenta absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă în domeniul Științe Juridice;•studii de
masterat;•Vechimea în specialitate necesară: minim 3 ani.1
post -Director Spații Verzi,
gradul II.•studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diploma de licență, inginer în
domeniul Horticultura;•studii
de masterat, în domeniul Științe
agronomice;•vechimea necesară în specialitate: minim 3
ani.1 post -Director General
Adjunct, gradul II.•studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență
în domeniul Științe Juridice
;•studii de masterat;•vechimea

necesară în specialitate: minim
3 ani.1 post -inspector de specialitate, gradul profesional II la
Biroul Parcări Publice.•studii
universitare de licenta absolvite
cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă;•studii de masterat.•Vechimea în specialitate necesară:
minim 6 luni.1 post -inspector
de specialitate, gradul profesional IA la Biroul Parcări Publice.•studii universitare de
licenta absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă;•Vechimea
în specialitate necesară : minim
6 ani şi 6 luni.Dosarele de
înscriere se depun la sediul
instituţiei, din Bd. Poligrafiei,
nr. 4, sector 1 în perioada
16.09.2019 –27.09.2019. Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează la sediul
instituției. Relaţii suplimentare
la secretarul comisiei de
concurs, telefon 021.319 32 58
int 109.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
calitatea de pârât, în cauza ce
face obiectul dosarului
nr.29723/3/2016 al Tribunalului
București, Secția a-V-a Civilă,
având ca obiect revendicare
imobiliară, în contradictoriu cu
reclamanții Yassin Mohamad şi
Soufan Fatima, pentru
termenul de judecată din data
de 06.11.2019.
l Numiţii: Leva Ioana, Arba
Iuon, Arba George, Arba
Todoră, sunt chemați în data de
01.10.2019, la Judecătoria
Sighetu Marmației, în calitate
de pârâţi, în dosarul cu nr.
2104/307/2019, având ca obiect
uzucapiune. phone:
0741596945.
l Pârâtul Manolache Mihai cu
ultimul domiciliu cunoscut în
sat Cîrniceni, com. Țigănaşi,
jud. Iaşi este chemat în data de
18.09.2019 la Judecătoria Iaşi
în dosar nr. 14112/245/2018
C11M, obiect divorț cu minori.

l Iordache Marian parat in
dosarul nr. 931/189/2017 cu
termen la 08.10.2019 la judecatoria Barlad, obiect succesiune
este citat pentru ora 08.30 de
catre reclamanta Iordache
Anica.

l România, Judecătoria
Mediaş, strada Unirii, nr.10,
Mediaş, Secţia Generală,
Camera Sala 1. Destinatar: Pleş
Titiana, com.Săcel, nr.34,
judeţul Maramureş. Dosarul
nr.1370/257/2019. Materia:
Minori şi familie. Stadiul procesual al dosarului: Fond.
Obiectul dosarului: divorţ fără
copii. Citație emisă la 04
septembrie 2019. Stimată
doamnă/Stimate domn, sunteţi
chemat în această instanţă,
camera Sala 1, Complet c1, în
data de 14 octombrie 2019, ora
09.00, în calitate de pârât, în
proces cu Pleș Vălean, în calitate de reclamant. În caz de
neprezentare a părţilor, se va
putea trimite un înscris, judecata urmând a se face în lipsă.
Pentru a vizualiza documentele,
accesaţi: www.tribunalulsibiu.ro
cu parola: 2956efbd. Prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de
primire, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional
ori prin funcţionarul sau
persoana însărcinată cu
primirea corespondenţei pentru
un termen de judecată, cel citat
este prezumat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată
ulterioare aceluia pentru care
citaţia i-a fost înmânată. Parafa
şefului instanţei (ştampila).
Grefier.

l Se citează numita Dumitru
(fosta Banna) Anuța, având

l Prin Sentința civilă nr.697
din 27.06.2019 a Judecătoriei

l UM 01829 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de
execuție de personal civil
contractual, expert gr. II /studii
universitare de licență într-una
din ramurile: ştiințe economice,
ştiințe inginereşti, ştiințe juridice, ştiințe administrative, cu o
vechime în muncă de minim 3
ani şi 6 luni, astfel:-07.10.2019,
ora 10.30- proba scrisă;11.10.2019, ora 10.00- interviul;-data limită de depunere a
dosarelor- 27.09.2019, ora
15.30. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului se vor
face la sediul UM 01829 Bucureşti, str. Padina, nr. 41-49,
sector 1, Bucureşti, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
021/3194000, interior 1076-110,
138.

CITAŢII

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Huşi,
dosar
civil
nr.828/244/2019, având ca
obiect înlocuire amendă cu
muncă în folosul comunității,
s-a admis sesizarea formulată
de reclamanta Primăria
Comunei Olteneşti, județul
Vaslui, în contradictoriu cu
pârâtul Amocăniței EduardIonuț, domiciliat în satul Vinețeşti, comuna Olteneşti, județul
Vaslui, și s-a dispus înlocuirea
amenzilor contravenționale cu
175 ore muncă în folosul comunității.
l Se citează la sediul Biroului
Individual Notarial Ene
Frosina, din municipiul Tulcea,
str. Păcii nr. 7, bl. P21, sc. C, ap.
28, judeţul Tulcea, la data de
22.10.2019, ora 10:30, persoanele cu vocţie succesorală legală
sau testamentară, la succesiunea defunctei Ghizilă Ioana,
decedată la data de 23.06.2019,
cu ultimul domiciliu în comuna
Valea Nucarilor, judeţul Tulcea,
în dosar succesoral nr. 102/2019,
în vederea dezbaterii succesiunii.
l Se citează la sediul Biroului
Individual Notarial Ene
Frosina, din municipiul Tulcea,
str. Păcii nr. 7, bl. P21, sc. C, ap.
28, judeţul Tulcea, la data de
30.09.2019, ora 10:30, persoanele cu vocaţie succesorală
legală sau testamentară, la
succesiunea defunctei Cravţov
Dunea, decedată la data de
03.06.2019, cu ultimul domiciliu în oraș Sulina, str. a IV-a,
nr. 43, judeţul Tulcea, în dosar
succesoral nr. 103/2019, în
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Subscrisa Cabinet Individual
de Insolventa Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata
prin reprezentată prin av.
Ciulianu Elena-Cozmina, in
calitate de lichidator judiciar al
Prorom Pontiservice Filiala
Bucuresti SRL desemnat prin
hotararea nr.4664 din data de
06.09.2019, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti - Secţia a
VII-a Civila in dosar nr.
44289/3/2018, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de
Legea nr. 85/2014 împotriva
Prorom Pontiservice Filiala
Bucuresti SRL, cu sediul social
in Bucureşti Sectorul 3, Strada
P a r f u m u l u i , N r. 1 3 , C U I
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27820169, nr. de ordine in registrul comertului J40/12350/2010.
Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de
creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei impotriva Prorom Pontiservice Filiala Bucuresti SRL,
vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Bucuresti Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 44289/3/2018,
in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al creantelor 10 zile de
la primirea notificarii (conform
Hotararii nr.4664/06.09.2019);
b) termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
14.10.2019; c) termenul pentru
depunerea contestatiilor la
tabelul suplimentar va fi de 7
zile de la publicarea in BPI a
tabelului suplimentar; d)
termen pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv
consolidat 04.11.2019.
l SC L Grey Agriculture Srl.,
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ,, Construire
spatii depozitare cereale; utilitati aferente. Imprejmuire
parcela’’ propus a fi realizat in
comuna Liebling sat Iosif extrav i l a n , C F 4 0 3 9 6 5 , n r.
top403965, jud. Timis . Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul APM Timis , din Timisoara str. Liviu Rebreanu nr.
18-18A si la sediul Sc L Grey
Agriculture Srl. din Timisoara
P-ta Unirii, nr. 9, camera 2,
Parter, ap. 2, in zilele de
luni-joi , intre orele 8.00-16.30
si vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Timis.
l S.C. Alfa Contact S.R.L., cu
sediul in Arad, str. BABA
N O VA C , n r. 2 8 / A , t e l .
0733052540 doreste sa obtina
autorizatie de mediu pentru
desfasurarea activitatii cod
CAEN 3109 fabricarea de
mobila n.c.a. Principelele faze
ale procesului tehnologic sunt:debitarea materialului lemnos;prelucrarea pieselor din
lemn;- finisare piese;- asam-

blarea pieselor;- vopsirea mobilierului;- livrarea si montarea la
clienti. Masuri de protectie a
factorilor de mediu. Apa: bazin
vidanjabil. Aer: cabina de
vopsit cu filtre si sisteme de
exhaustare cu saci. Sol: platforme betonate. Gestiunea
deseurilor: pubele si recipente
metalice. Substante periculoase: magazie cu pardoseala
betonata, spatiu securizat.
Gestiunea deseurilor: pubele si
contracte cu operatori autorizati in colectarea deseurilor.
Observaţiile publicului, formulate în scris/informaţiile privind
potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi
consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului
Arad, Splaiul Mures, FN,
telefon 0257/280331;
0257/280996, in timp de zece
zile lucratoare după data publicării prezentului anunţ.
l SC Lava&Cuce Ro SRL, cu
sediul în București, Sector 3,
Str.Vulturilor, nr.77, înregistrată
la ORCTB cu J40/6730/1999,
CUI:RO11987285, informează
pe cei interesați că s-a depus
solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru
activitatea: spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile
și a produselor din blană- cod
CAEN 9601; repararea articolelor de uz personal și gospodăresc- cod CAEN 9529.
Activitatea mai sus menționată
se desfășoară la Punctul de
lucru Berceni Grand ArenaBd.Metalurgiei, nr.12-18, Sector
4, București, în incinta Complexului Comercial Berceni Grand
Arena- parter. Informații se pot
solicita la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului
București din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul
Morii- în spatele benzinăriei
LUKOIL), între orele 9.0012.00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul APM București în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului
anunț.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta
prin prezenta, numirea acesteia
in calitate de administrator
judiciar a debitoarei Optima
Cris Consult SRL cu sediul in
București Sectorul 1, Strada
George Calinescu, Nr. 53A,

p a r t e r, C U I 1 7 0 5 4 2 7 7 ,
J40/21228/2004, cu indeplinirea
atributiilor prevazute de legea
85/2014, conform incheierii de
sedinta din data de 06.09.2019
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII- a Civila in
dosar nr. 20008/3/2019, prin care
s-a dipus înlocuirea administratorul judiciar Prime Insolv Practice SPRL cu administratorul
judiciar SP Evrika Insolvency
IPURL. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept
de creanta impotriva Optima
Cris Consult SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului București - secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr.
20008/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra
averii debitorului 18.10.2019; b)
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de creante 01.11.2019; c)
termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la
15.11.2019; d) data primei
sedinte a adunarii generale a
creditorilor 07.11.2019, ora
14.00.
l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu Construire
Hale, Împrejmuire, Utilități.
Promax Print anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul
„Construire 4 hale, împrejmuire utilități” propus a fi
amplasat în strada Ciobanului,
5, nr.cadastral 57562. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector
6, București și la sediul Promax
Print SRL, în zilele de luni
până joi, între orele 08.0016.30, și vineri, între 08.0014.00.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Administratorul
unic al societății Centreville
Offices SA, cu sediul în București, B-dul Pierre de
Coubertin, nr.3-5, Office Center,
parter, cam.P.06, sector 2,
înmatriculată în Registrul
C o m e r ț u l u i s u b n r.
J40/13829/2016, având codul
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➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

de identificare fiscală:
RO36654693 și identificatorul
unic la nivel european (EUID)
ROONRC.J40/13829/2016
(denumită în continuare „Societatea”), convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a acționarilor la data de 14.10.2019,
ora 13.00, la adresa: Mun.
București, B-dul Pierre de
Coubertin, nr.3-5, Office Building, parter, Sectorul 2, pentru
toți acționarii înregistrați în
registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 07.10.2019, cu
următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea vânzării imobilului
situat în Mun.București, str.
Tudor Arghezi, nr.21, Sectorul
2, aflat în proprietatea Societății, format din: 1.1.teren în
suprafață de 1.507mp din acte
(suprafață măsurată 1.506mp),
având nr.cadastral 208009 înregistrat în Cartea Funciară
nr.208009 (nr.carte funciară
vechi 48937), București, Sector
2; 1.2.construcție cu o suprafață construită la sol de 743mp
și înregistrată în Cartea
Funciară nr.208009 (nr.carte
funciară vechi 48937), având
număr cadastral 208009-C1 și
stabilirea condițiilor de vânzare
ale imobilului prezentat mai
sus. 2.Mandatarea unei
persoane pentru ca, în numele
și pe seama societății, să negocieze și să încheie contractul de
vânzare a imobilului identificat
mai sus, precum și orice act
prealabil ori subsecvent
vânzării. 3.Mandatarea unor
persoane pentru îndeplinirea
formalităților de publicitate. În
cazul în care cvorumul necesar
nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală
Extraordinară se va ține la data
de 15.10.2019, la aceeași oră și
în același loc, cu aceeași ordine
de zi. Documentele și materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea
de zi a adunării pot fi obținute
de la sediul societății. Acționarii pot participa la adunare
personal sau prin reprezentanți,
în baza unei procuri speciale,
conform dispozițiilor legale în
vigoare aplicabile, precum și
ale Actului constitutiv al societății. Administrator Unic, d-na
Cristina Ioana Rodica Hodea.

LICITAŢII
l Obștea Moșnenilor Mălăieni,
vinde masă lemnoasă pe picior
pentru anul 2020. Licitaţia va

GATA!
Simplu, nu?

avea loc în data de 28.09.2019,
la sediul obștii din sat Malaia,
judeţul Vâlcea. Licitaţia este
publica cu plic închis. Relaţii
suplimentare la telefon:
0745347296.
l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL societate in faliment,
prin lichidator judiciar DINU,
URSE SI ASOCIATII SPRL,
scoate la vanzare:1.Opel corsa,
nr. inmatriculare DB-08-SOD,
an fabricatie 2008, pret pornire
licitatie – 1.520,00 Euro exclusiv
TVA; 2.Renault clio, nr. inmatriculare DB-06-WEL, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
– 2.000,00 Euro exclusiv TVA;
3.Citroen C5 nr. inmatriculare
DB-08-EKV, an fabricatie 2001,
pret pornire licitatie –880,00
Euro exclusiv TVA; Autoturismele se vand in mod individual.
4.Bunuri mobile de tip mijloce
apartinand Tehnofarm Valleriana in valoare de 5.787,41
Euro exclusiv TVA; -Pretul de
pornire al licitatilor pentru autoturisme si pentru bunurile
mobile de tip mijloace apartinand Tehnofarm Valleriana
SRL reprezinta 80% din
valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare,
listele cu aceste bunuri pot fi
obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25.-Pretul Caietului
de sarcini pentru autoturisme si
pentru bunurile mobile de tip
mijloace este de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO76BREL0002001680810100
deschis la Libra Internet Bank,
cel mai tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei
pentru bunurile pentru care se
liciteaza; -achizitionarea cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie a
Caietului de sarcini, ce poate fi
achitat in contul lichidatorului
judiciar nr. RO 43 INGB 5514
9999 0051 3726 deschis la ING
BANK – Sucursala Dorobanti
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector
1. Pentru autovehicule si pentru
bunurile mobile de tip mijloace,
prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 23.09.2019, ora
15:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi
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in data de 30.09.2019;
07.10.2019; 14.10.2019;
21.10.2019 ora 15:00. Toate
sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et. 5, cam. 502-505,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l Curcubeul SRL, CUI.
2539835, prin lichidator
Cabinet Individual de Insolventa Stefanescu Vasile, organizeaza in data de 24.09.2019
licitatie de supraofertare pentru
bunurile imobile din averea
Curcubeul SRL, pornind de la
oferta d-nei Boicescu Maria la
urmatoarele preturi: 1- proprietatea imobiliara situata in
Rm-Valcea, str. Mr. V. Popescu,
jud. Valcea, compusa din spatiul
comercial si teren in suprafata
de 18,85 mp - 55.000 euro; 2. proprietatea imobiliara situata
in Rm-Valcea, str. R.V. Babeanu,
jud Valcea, compusa din teren
in suprafata de 312,58 mp si
constructie casa - 90.000 euro; 3
- proprietatea imobiliara situata
in Rm-Valcvea, str. Cerna, jud
Valcea, compusa din teren in
suprafata de 429 mp -75.000
euro.Pretul integral trebuie sa
fie achitat in termen de maxim 5
zile de la data adjudecarii activelor in sedinta de licitatie organizata conform punctului de
vedere exprimat de Adunarea
creditorilor din data de
10.09.2019, iar pasul de licitatie
este de 5% din pretul de pornire
a licitatiei. Ofertantii interesati
sa cumpere aceste bunuri
imobile se vor prezenta la
punctul de lucru al lichidatorului din Rm-Valceas, str.
Regina Maria nr. 11, Bl. C4, Sc.
A, Ap. 1, jud. Valcea, ora 12,
pana la acest termen urmand sa
faca dovada depunererii garantiei de participare de 10 % din
pretul de incepere a licitatiei
aferent bunurilor ofertate in
contul de lichidare IBAN al SC
C U R C U B E U L S R L n r.
RO11BRMA0999100088483106
deschis la Banca Romaneasca
SA-Sucursala Rm-Valcea. In
situatia adjudecarii suma se
scade din pretul licitat, altfel, se
restituie.
l Direcţia Silvică Salaj, cu
sediul în localitatea Zalau, str.
Tipografilor, nr. 1, jud. Salaj, cod
postal 450145 telefon 0260/
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@jurnalul.ro

631170 ; 0260/632720, organizează marti 24.09.2019 ora
10.00, licitatie publică, cu ofertă
la plic închis, pentru vânzarea
de arme și muniții letale încadrate în categoria B 11 -Arme
de foc lungi semiautomate care
au aparenţa unei arme de foc
automate -conform Legii 295/
2004 republicată. Cantitatea
totală oferită spre vânzare este
constituită, astfel:* 55 arme
marca U.M.S, calibru 7,62 x 39
mm, împreună cu 98 încărcătoare, în stare bună; * 200 bucăți
cartușe cu glonț, calibru 7,62 x
39 mm, în stare bună; * 100
bucăți cartușe de manevră cu
efect sonor, calibru 7,62 x 39
mm, în stare bună; Prețurile de
pornire, minime -fără T.V.A,
sunt următoarele:200,0 lei/
armă; 10,0 lei/incarcator; 0,30
lei/ bucată cartuș cu glonț; 0,25
lei/ bucată cartuș manevră cu
efect sonor. Pentru participarea
la procedura de licitație publică
operatorii economici vor depune
următoarele documente de calificare: a. actul constitutiv al
persoanei juridice (în copie,
conform cu originalul) și certificatul de mențiuni la actul
constitutiv (dacă există); b.
documentul care atesta înregistrarea persoanei juridice la
Oficiul Registrului și Comerțului – CUI, (în copie, conform
cu originalul), insotit de certificat constatator eliberat de
Oficiul Registrului Comertului
cu cel mult 30 de zile inainte de
data licitatiei ( in copie conform
cu originalul ); c. autorizația
pentru efectuarea operațiunilor
cu arme și muniții, în copie,
conform cu originalul; d. actul
de identitate în copie al reprezentatului legal al persoanei
juridice și împuternicire pentru
delegare, dacă este altă
persoană decat reprezentatul
legal al persoanei juridice (în
copie, conform cu originalul); e.
declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al
persoanei juridice că nu are
datorii restante la Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA și
față de unitățile acesteia,( model
cf. Anexa 3 la caietul de
sarcini), în original; f. formularul de ofertă, ( model cf.
Anexei 2 la caietul de sarcini ),
cu prețul oferit care va fi egal
sau mai mare decat cel de
pornire, în original . Nu se
accepta decat o singura oferta;
g. dovada achitării la casieria

l 1.Informaţii generale
privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact:
Comuna Fildu de Jos, cu
sediul în Fildu de Jos, nr.30,
județul Sălaj, telefon:
0260.667.832, fax:
0260.667.832, e-mail: primariafildu@yahoo.com, cod
poștal: 457135, cod fiscal:
4637627. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren situat în
extravilanul Comuna Fildu de
Mijloc, în zona Lunca-DosSub Pietriceaua, în suprafață
de 64mp, înscris în cartea
Funciară nr.50048 a Comunei
Fildu de Jos, aparținând
domeniului privat al Comunei
Fildu de Jos, având destinația
actuală pășune, conform HCL
36/29.08.2019 și temeiul legal:
OUG 57/2019. 3.Informaţii
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: prin
solicitarea scrisă, transmisă cu
cel puțin 4 zile înainte, de la
sediul Primăriei Fildu de Jos.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei
Fildu de Jos, nr.30, Fildu de
Jos, județul Sălaj. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.54/2006: Prețul
documentației de atribuire este
de 50 de lei pe suport de hârtie
și gratuit în format electronic.
Prețul documentației se achită
la Casieria Primăriei Fildu de
Jos. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
30.09.2019, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 08.10.2019, ora
16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la Registratura
Primăriei Comunei Fildu de
Jos, nr.30, județul Sălaj.
4.3.Numărul de exemplare în

D.S. Salaj a tarifului de
înscriere la licitație, în valoare
de 100,0 lei, inclusiv T.V.A. ( in
care se include si caietul de
sarcini ) si a garantiei de participare la licitatie in valoare de 605
lei; Cererile de înscriere ( model.
cf. Anexei 1 la caietul de sarcini
) se depun, la secretariatul
Direcției Silvice Salaj, până la
data de 23.09.2019, ora 16:30.
Dupa acest termen nu se mai
fac înscrieri la licitație. Informatii suplimentare se pot obtine
la numerele de telefon mentionate. Caietul de sarcini se poate
achiziționa de la casieria
unității.
l Primăria comunei Calafindești, judeţul Suceava, organizează licitaţie cu strigare pentru
vânzarea suprafeţei de 1.000 mp
(CF 33956) teren aparţinând
domeniului privat, situat în
intravilanul loc. Calafindești, la
locul numit ”Lotul școlii” și
pentru vânzarea suprafeţei de
746 mp (CF 34321) teren situat
în intravilanul loc. Botoșanița
Mare. Licitaţia va avea loc în
data de 15 octombrie 2019, orele
10,0. Persoanele interesate pot
depune cerere până la data de
11 octombrie 2019. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
comunei Calafindești tel. 0230 /
281290.
l SC AT Advertising SRL, prin
lichidator, anunta vanzarea la
licitatie publica bunurilor
mobile af late in patrimoniul
societatii, si anume: Laptop
Lenovo G50-70 (Procesor Intel
I3) la pretul de 428 lei + TVA,
autoturism Volkswagen Passat,
an fabr. 2011, cmc 1968, motorina, cutie viteze automata, km
~215.000, la pretul de 32 513 lei
+ TVA. Licitatia publica are loc
in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 22.04.2019 si a
regulamentului de participare la
licitatie. Pretul de pornire al
licitatiei este 75% din cel stabilit
in raportul de evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de:
18.09.2019, 20.09.2019,
23.09.2019, 1.10.2019,
3.10.2019, 7.10.2019, 9.10.2019,
21.10.2019, 23.10.2019,
25.10.2019 orele 12.30 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B
Et.7. Conditiile de participare si
relatii suplimentare la tel.
0344104525.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 2
exemplare copii. 5.Data și
locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 15.10.2019, ora
10.00, la sediul UAT Fildu de
Jos, nr.30, județul Sălaj.
6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate
introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Sălaj, strada Tudor
Vladimirescu, nr.12, Zalău,
județul Sălaj, telefon:
0260.611.085, fax:
0260.611.551, e-mail: trsj@
just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 12.09.2019.

PIERDERI
l Pierdut Card CPC seria
P00368866H și Card ADR pe
numele Matache Cristian. Se
declara nule.
l Pierdut Registru Unic de
Control al SC Direct Client
Services SRL RO11648548,
J40/3061/1999, pentru punctul
de lucru din strada Lipscani, nr.
55, sector 3, București. Se
declară nul.
l Pierdut CUI original al
Firmei SC LUKREBEK
INTERNATIONAL FAMILY
33766870, J40/12834/2014.
Adresa firmei Aleea Zorelelor
numar 6A, bloc M10, scara 1,
etaj 1, sector 6, Bucuresti. Il
declar nul.
l Pierdut Atestat transport
marfă eliberat de ARR Dolj pe
numele Lăjea Minel Ovidiu. Se
declară nul.
l Pierdut atestat transport
marfă și persoane pe numele
Varoagea Ion, eliberat de ARR
Gorj. Îl declar nul.
l Pierdut legitimaţie de serviciu
cu nr. 138, emisă de DGPLC –
MB. O declar nulă.
l Pierdut legitimaţie nr. matr.
1639 pe numele Olteanu Eugen
Daniel emisă de D.G.R.F.P.
București.

