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OFERTE SERVICIU
l Yra Bet Sud SRL, cod fiscal 34564098, angajează muncitor necalificat 
la ansamblarea pieselor, încărcător -descărcător. Relații la 
tel.0763.607.080.

l SC Woma Ecoserv Construct SRL, având Cui:RO22936619, cu sediul 
în Com.Bârcănești, sat Tătărani, nr.178, Jud.Prahova, angajează: Sudor, 
cod COR 721208- 7 posturi, Faianțar, cod COR 712201- 10 posturi și 
Mecanic utilaje, cod COR 723302- 5 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 20.05.2020, ora 11.00, la sediul societății.

l Consola Grup Construct SRL angajează muncitori în construcții 
pentru șantiere din Germania (se asigură cazare). Relații la telefon: 021.
321.36.39/021.327.10.50/021.327.10.51; e-mail luminita@consola.ro sau la 
sediul firmei din București, Sector 3, str.Zborului, nr.6.

CITAŢII
l Numitul Beșliu Maricel, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat/ com. 
Avrămeni, jud. Botoșani și cu ultima reședinţă cunoscută în Germania, 
Lazerhof 9,785756 Emmingen- Lipptingen, este citat la Judecătoria 
Săveni, jud. Botoșani, cu menţiunea de a se prezenta personal la intero-
gatoriu, pe 04.06.2020, ora 08.30, în calitate de pârât în dosarul nr. 
430/297/2019, în proces cu reclamanta Beșliu Ionela.

l Numita Ienuș Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut în București, Șos.
Pantelimon, nr.256, bl.47, sc.C, et.7, ap. 167, sec 2, este citată în data de 
05.06.2020, ora 11.30, la Curtea de apel București, cu sediul în Splaiul 
Independenței, nr.5 sec 4, complet S4- complet 16R, secția 4 civilă, în 
calitate de pârâtă, în dosarul nr.12632/1748/2012, reclamantă fiind Sava 
Petruța.

l Numita Fătu Eugenia, cu ultimul domiciliu cunoscut în București, Șos.
Pantelimon, nr.256, bl.47, sc.C, et.7, ap.167, sec 2, este citată în data de 
05.06.2020, ora 11.30, la Curtea de apel București, cu sediul în Splaiul 
Independenței, nr.5 sec 4, complet S4- complet 16R, secția 4 civilă, în 
calitate de pârâtă, în dosarul nr.12632/1748/2012, reclamantă fiind Sava 
Petruța.

l Numita Ienuș Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut în București, Șos.
Pantelimon, nr.256, bl.47, sc.C, et.7, ap.167, sec 2, este citată în data de 
05.06.2020, ora 11.30, la Curtea de Apel București, cu sediul în Splaiul 
Independenței, nr.5 sec 4, complet S4- complet 16R, secția 4 civilă, în 
calitate de pârâtă, în dosarul nr.12632/1748/2012, reclamantul fiind Fătu 
Alexandru.

l Numita Fătu Eugenia, cu ultimul domiciliu cunoscut în București, Șos.
Pantelimon, nr.256, bl.47, sc.C, et.7, ap.167, sec 2, este citată în data de 
05.06.2020, ora 11.30, la Curtea de apel București, cu sediul în Splaiul 
Independenței, nr.5, sec 4, complet S4- complet 16R, secția 4 civilă, în 
calitate de pârâtă, în dosarul nr.12632/1748/2012, reclamantul fiind Fătu 
Alexandru.

l România. Curtea De Apel București- Sectia a VI-a Civilă București, 
str.Splaiul Independenței, nr.5, Sector 4. Dosar nr.41857/3/2015. Citația 
nr.41857/3/2015 emisă la data de 23.03.2020. Numele și prenumele 
persoanei citate: Figoli Luigi. Domiciliul sau reședința persoanei citate: 
Roma, str.Via Nanchino, nr.38, Italia, Statul: Italia. Vă înștiințăm că 
sunteți invitat(ă) să vă prezentați la această instanță la data de 
03.06.2020, Completul 19A, ora 12.00, sala IN Fintescu, în calitate de 
intimat- pârât, în proces cu apelantul Zui Igor, pentru apel împotriva 
sentinței civile nr.3308/31.10.2018, pronunțată de Tribunalul București- 
Secția a VI-a Civilă, în dosarul nr.41857/3/2015. Prin înmânarea citației, 
sub semnătura de primire, personal ori prin reprezentant legal sau 
convențional ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea 
corespondenței pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că 
are în cunoștință și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care 
citația i-a fost înmânată. Potrivit dispozițiilor art.156 din Codul de 
procedură civilă, până la termen sunteți obligat să vă alegeți domiciliul în 
România, cu indicarea persoanei însărcinate cu primirea actelor de 
procedură. În cazul în care nu vă conformați, comunicările se vor face 
prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poșta română a scri-
sorii va ține loc de dovada de îndeplinire a procedurii. Potrivit legii 
române, neprezentarea în proces a părților legal citate nu împiedică 
judecarea cauzei. În procesul civil, judecata se suspendă dacă nici una 
dintre părți nu se înfățișează- personal sau prin reprezentant- la strigarea 
pricinii, afară de cazul în care reclamantul sau pârâtul a cerut judecarea 
în lipsa. Parafa Șefului Instanței Semnătura Grefierului.- Romania. 
Corte D’appello di Bucarest- Sezione VI Civile Bucarest, Str.Splaiul 
Independentei, nr.5, settore 4 Dossier n.41857/3/2015. Citazione 
n.41857/3/2015 emessa in data di 23.03.2020. Nome e cognome della 
persona citata: Figoli Luigi. Domicilio o residenza della persona citata: 
Roma, via Nanchino, n. 38, Italia Stato: Italia. La informiamo che e 
invitato(a) a presentarsi in questo tribunale in data di 03.06.2020, 
Collegio Giudicante 19 A, ore 12.00, Aula IN Fintescu, in qualita di 
convenuto- imputato, nella causa civile con il ricorrente Zui Igor, per 
appello contro la sentenza civile n.3308/31.10.2018, pronunciata dal 
Tribunale di Bucarest- sezione VI Civile, nel dossier n.41857/3/2015. Con 
la consegna della citazione, firmata per ricevuta, personalmente o tramite 
rappresentante legale o convenzionale oppure tramite il responsabile o 
l’incaricato per la ricezione della corrispondenza per un’udienza, si 
presume che la persona citata sia a conoscenza anche delle udienze 
successive a quella per cui gli e stata consegnata la citazione. Ai sensi 
delle disposizioni dell’art. 156 del Codice di procedura civile, fino all’udi-
enza Lei e tenuto ad eleggere il domicilio in Romania, indicando la 
persona incaricata a ricevere i documenti procedurali. Al contrario, le 
comunicazioni verranno effettuate tramite lettera raccomandata, la 
ricevuta di consegna alla posta romena della lettera avverra come prova 
di completamento della procedura. Ai sensi della normativa romena, la 
mancata comparsa delle parti legalmente citate non impedisce il giudizio 
della causa. Nella causa civile, il giudizio viene sospeso se nessuna delle 

parti compare- personalmente o tramite rappresentante- all’appello della 
causa, a meno che l’attore o il convenuto non abbia richiesto il giudizio in 
contumacia. Parafa Del Capo Della Corte Giudice Luminita Cris-
tiu-Ninu Firma Del Cancelliere. 

SOMAŢII
l Judecătoria Hârlău în ds.1548/239/2019 dispune: Admite în parte 
acțiunea formulată de reclamantul Franiuc Florin-Valentin în 
contradictoriu cu pârâții Gusel Ioan și Gusel Petru-Mihai, astfel cum 
a fost formulată. Admite acțiunea formulată de reclamanta Gusel 
Emilia, în contradictoriu cu pârâtul Gusel Ioan, astfel cum a fost 
formulată. Dispune desfacerea căsătoriei încheiate între reclamanta 
Gusel Emilia și pârâtul Gusel Ioan, la data de 14.03.1992 și înregis-
trată în Registrul Stării Civile al Primăriei Șipote, jud.Iași, la nr.83, 
la cererea reclamantei, după o separare în fapt ce a durat cel puțin 2 
ani, în condițiile art.373 lit.c C.civ. În baza art.383 alin.3 C.civ., 
dispune în sensul revenirii reclamantei la numele de familie avut 
anterior căsătoriei, anume acela de „Ispas”. În baza art.429 și 431 
C.civ., constată că pârâtul Gusel Ioan nu este tatăl minorului Gusel 
Petru-Mihai. În baza art.425 C.civ., constată că pârâtul Franiuc 
Florin-Valentin este tatăl minorului Gusel Petru-Mihai și dispune ca 
numele pârâtului Franiuc Florin-Valentin să fie trecut în actul de 
naștere (certificatul de naștere și registrul stării civile) al minorului, 
la rubrica „tatăl”. În baza art.438 și 450 C.civ., dispune ca minorul 
Gusel Petru-Mihai, născut la data de 05.06.2013, să poarte numele 
tatălui, respectiv acela de „Franiuc”. Respinge, ca neîntemeiate, 
cererile de exercitare în comun, de către reclamantul Franiuc 
Florin-Valentin și Gusel (Ispas) Emilia, a autorității părintești cu 
privire la minor, de stabilire a domiciliului minorului la locuința 
reclamantului Franiuc Florin-Valentin sau la locuința numitei Popa 
Elena și de obligare a părinților minorului la plata pensiei de întreți-
nere în favoarea acestuia. În temeiul art.453 alin.1 C.proc.civ., 
respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantului Franiuc Florin-Va-
lentin, de obligare a pârâților la plata cheltuielilor de judecată. În 
temeiul art.453 alin.1 C.proc.civ., ia act de faptul că reclamanta 
Gusel Emilia nu a solicitat cheltuieli de judecată în prezenta cauză. 
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea și 
motivele de apel se vor depune la Judecătoria Hârlău, sub sancți-
unea nulității, conform art.471 alin.1 C.proc.civ. Pronunțată, 
conform art.396 alin.2 C.proc.civ., azi, 17.03.2020.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială Gălbinași, din județul Buzău, 
anunță reluarea publicării documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale, nr.4, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 43, 48, 49, începând cu data 
20.05.2020, pe o perioadă de 16 zile calendaristice, la sediul Primăria 
Gălbinași, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară: http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau.

l Unitatea administrativ - teritorială Scutelnici din judeţul Buzău 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Uat 
Scutelnici, începând cu data de 21.05.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Scutelnici, conform: „Legii cadastrului și publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare”. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei Comunei Scutelnici și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Buzau/Scutelnici.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. București-Ploiești, 
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, în calitate de titular al Progra-
mului Operațional Tranziţie Echitabilă, anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a acestuia, potrivit 
cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Prima 
versiune a Programului Operațional Tranziţie Echitabilă propus poate fi 
consultată pe site-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/
perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din 
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, 
secretariat, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. Comentariile si 
sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 
1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de email valen-
tina.niculae@fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezentului 
anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. București-Ploiești, 
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, în calitate de titular al Progra-
mului Operațional Transport, anunţă publicul interesat asupra iniţierii 
procesului de elaborare a primei versiuni a acestuia, potrivit cerintelor 
Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de reali-
zare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Prima versiune a 
Programului Operațional Transport propus poate fi consultată pe site-ul 
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 
și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești, 
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, secretariat, de luni până 
vineri, între orele 9.00-14.00. Comentariile si sugestiile publicului se 
primesc la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office 
sector 1, București și/sau pe adresa de email valentina.niculae@
fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezentului anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. București-Ploiești, 
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, în calitate de titular al Progra-
mului Operațional Sănătate, anunţă publicul interesat asupra iniţierii 
procesului de elaborare a primei versiuni a acestuia, potrivit cerintelor 
Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de reali-
zare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Prima versiune a 
Programului Operațional Sănătate propus poate fi consultată pe site-ul 
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 

și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești, 
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, secretariat, de luni până 
vineri, între orele 9.00-14.00. Comentariile si sugestiile publicului se 
primesc la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office 
sector 1, București și/sau pe adresa de email valentina.niculae@
fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezentului anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. București-Ploiești, 
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, în calitate de titular al Progra-
mului Operațional Dezvoltare Durabilă, anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a acestuia, potrivit 
cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Prima 
versiune a Programului Operațional Dezvoltare Durabilă propus poate fi 
consultată pe site-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/
perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din 
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, 
secretariat, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. Comentariile si 
sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 
1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de email valen-
tina.niculae@fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezentului 
anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. București-Ploiești, 
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, în calitate de titular al Progra-
mului Operațional Capital Uman, anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a acestuia, potrivit 
cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Prima 
versiune a Programului Operațional Capital Uman propus poate fi 
consultată pe site-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/
perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din 
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, 
secretariat, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. Comentariile si 
sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 
1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de email valen-
tina.niculae@fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezentului 
anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. București-Ploiești, 
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, în calitate de titular al Progra-
mului Operațional Combaterea Sărăciei, anunţă publicul interesat asupra 
iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a acestuia, potrivit 
cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Prima 
versiune a Programului Operațional Combaterea Sărăciei propus poate fi 

consultată pe site-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/
perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului Fondurilor Europene, din 
Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, 
secretariat, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. Comentariile si 
sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 
1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de email valen-
tina.niculae@fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data prezentului 
anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. București-Plo-
iești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, în calitate de titular 
al Programului Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare, 
anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a 
primei versiuni a acestuia, potrivit cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri și programe. Prima versiune a Programului 
Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare propus poate fi 
consultată pe site-ul   http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-progra-
mare/perioada-2021-2027/și la sediul Ministerului Fondurilor Euro-
pene, din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, secretariat, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. 
Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. 
București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau 

LICITATII

Denumirea beneficiarului privat: SC ARDIS OFFICE SRL

Cod unic de înregistrare: RO19240675

Adresă beneficiarului: sediul în Sat Valea Nicovani, com. Valea Călugărească, str. Aleea Viilor, nr. 4, jud.

Prahova

Telefon, e-mail, fax: tel. 0722.436.378, Fax: 0244.235.308, E-mail: binionita@yahoo.com

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol, 2014-2018

Denumirea programului şi a contractului: „Achiziţia de echipamente şi instalaţii unitate de vinificaţie”

Achiziție bunuri pentru proiectul: „Achiziţia de echipamente şi instalaţii unitate de vinificaţie”

Obiectul contractului: Contract de furnizare Achiziție GRUP GENERATOR 1 buc

Durata contractului: 5 luni

Valoarea estimată: 70.809,20 Lei fără TVA

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Data şi ora-limită de depunere a ofertelor: 02.06.2020, ora 12.00

Data şi ora şedinţei de deschidere: 03.06.2020, ora 13.30

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi alte informaţii se

obţin de la sediul firmei: Sat Valea Nicovani, com. Valea Călugărească, str. Aleea Viilor, nr. 4, jud.

Prahova.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la telefon: 0722.436.378, persoană de contact:

Ioniţă Bianca Ioana- reprezentant legal.

Invitație pentru selecția de oferte pentru Achiziție Bunuri

LICITATII

Invitație pentru selecția de oferte pentru Achiziție Bunuri

Denumirea beneficiarului privat: SC ARDIS OFFICE SRL.

Cod unic de înregistrare: RO19240675

Adresă beneficiarului: sediul în Sat Valea Nicovani, com. Valea Călugărească, str. Aleea Viilor, nr. 4, jud.

Prahova

Telefon, e-mail, fax: tel. 0722.436.378, Fax: 0244.235.308, E-mail: binionita@yahoo.com

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol, 2014-2018

Denumirea programului şi a contractului: „Achiziţia de echipamente şi instalaţii unitate de vinificaţie”

Achiziție bunuri  pentru  proiectul: „Achiziţia de echipamente şi instalaţii unitate de vinificaţie”

Obiectul contractului: Contract de furnizare Achiziție Mobilier 2- 1 set

Scaun picioare lemn 28 buc, Scaun tip birou 1 buc,  Canapea 3 locuri 1 buc, Fotoliu 2 buc, Birou 1 buc 

Durata contractului: 5 luni

Valoarea estimată: 51.774,57 Lei fără TVA

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Data şi ora-limita de depunere a ofertelor: 02.06.2020, ora 12.00

Data şi ora şedinţei de deschidere: 03.06.2020, ora 15.30

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi alte informaţii se
obţin de la sediul firmei: Sat Valea Nicovani, com. Valea Călugărească, str. Aleea Viilor, nr. 4, jud.
Prahova
Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la telefon: 0722.436.378, persoană de contact:
Ioniţă Bianca Ioana- reprezentant legal.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

pe adresa de email valentina.niculae@fonduri-ue.ro în termen de 18 
zile de la data prezentului anunț.

l Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Șos. București-Ploiești, 
nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București, în calitate de titular al 
Programului Operațional Asistenţă Tehnică, anunţă publicul interesat 
asupra iniţierii procesului de elaborare a primei versiuni a acestuia, 
potrivit cerintelor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. 
Prima versiune a Programului Operațional Asistenţă Tehnică propus 
poate fi consultată pe site-ul http://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-pro-
gramare/perioada-2021-2027/ și la sediul Ministerului Fondurilor Euro-
pene, din Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, 
București, secretariat, de luni până vineri, între orele 9.00-14.00. 
Comentariile si sugestiile publicului se primesc la sediul din Șos. Bucu-
rești-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa 
de email valentina.niculae@fonduri-ue.ro în termen de 18 zile de la data 
prezentului anunț.

l Unitatea administrativ teritorială Tufești din judeţul Brăila anunţă 
reluarea publicării documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr. 1 conform Decretului 195/16.03.2020 emis de Președintele 
României, Art. 41 „Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu 

încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata 
stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 
2.532, pct. 9, teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil sau 
alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile”, începând cu data de 
19.05.2020, pe o perioadă de 25 de zile, la sediul Primăriei Comunei 
Tufești, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publi-
cităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ Teritorială Bărăganul, judeţul Brăila, anunţă 
reluarea publicării documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastale 3 și 13, începând cu data de 25.05.2020, pe o perioadă de 
25 de zile, la sediul Primăriei comunei Bărăganul, conf. art. 14, alin. (1) 
și (2) din Legea 7/1996 republicată cu modificările și completările ulteri-
oare . Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară.

l O.M.V. Petrom S.A. anunta publicul interesat asupra deciziei de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Lucrari de suprafata, 
foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 700 Oprise-

nesti”, propus a fi amplasat in judetul Braila, extravilan Uat Ianca, T147, 
T148, P1008, P1045. Proiectul acordului de mediu si informatiile rele-
vante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Braila din municipiul Braila, B-dul Independentei, nr. 
16, bl. B5, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 13:00, precum si la 
urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro  - Sectiunea Regle-
mentari/Acord mediu/Drafturi acte reglementare. Observatiile /contesta-
tiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Braila, din municipiul Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bl. B5, in 
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a 
Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

l Anunţ Public. S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul în sat Nedelea, com. 
Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, km 73+810, județul 
Prahova, anunţă public solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket Lidl” amplasat în orașul Buhuși, Str. 
Voioaga, nr. 1, județul Bacău. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot 
depune eventualele contestații sau sugestii, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Bacău, str. Oituz, nr. 23, jud. Bacău, Telefon: 
0234.512.708, e-mail: office@apmbc.anpm.ro. 

l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 

e-mail ale persoanei de contact: UAT Uricani, Str.1 Mai, nr.6, Oraș 
Uricani, județul Hunedoara, telefon 0254.511.121, 0254.511.101, fax 
0254.511.127, e-mail:  primariauricani@gmail.com, cont: 
RO52TREZ36824510220XXXXX -Trezoreria Petroșani, cod fiscal 
4634647. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă 
încheiate în cursul anului 2019 între autoritatea contractantă UAT 
Uricani și beneficiari, așa cum sunt definiţi de Legea 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general pentru domeniul Educație: Benefi-
ciar: Asociația Niloran, proiectul: Tineri uricăneni pentru comunitate, 
valoarea finanţării: 10.000Lei, finalizat.

l Judecătoria Tulcea, Dosar nr.958/327/2020, Hotărâre Judecătorească 
din data de 26.03.2020: Admite cererea formulată de petenta Societatea 
Agricolă „Ceres” Mahmudia, cu sediul social în comuna Mahmudia, jud. 
Tulcea.  Dispune înscrierea în Registrul Societăţilor Agricole de pe lângă 
Judecătoria Tulcea, la partida corespunzătoare, a modificărilor interve-
nite asupra componenţei Consiliului de Administraţie a Societăţii Agri-
cole ,,Ceres” Mahmudia, jud. Tulcea. Dispune afișarea încheierii în 
extras la sediul Judecătoriei și al Primăriei Mahmudia, urmând a se 
publica și în Monitorul Oficial al României. Cu drept de apel în termen 
de 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Tulcea. 
Pronunţată azi, 26.03.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 
prin mijlocirea grefei instanţei.

l S.C. Visto Primex S.R.L., titular al proiectului ”Hală depozitare piese 
auto”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare. NU se supune evaluării de impact asupra mediului/ evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul ”Hală depozitare piese auto” propus a fi 
amplasat în localitatea Bragadiru, str. Macului nr.1-3, nr. cadastral 
102558. Proiectul acordului de mediu și informaţiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov București, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, în zilele de 
Luni- Joi între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet apmif.anpm.ro. Observaţiile/ contestaţiile publicului se primesc 
la sediul A.P.M. Ilfov- București, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, în 
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru protecţia mediului.

l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Ciocănești, cu sediul în 
Comuna Ciocănești, județul Suceava, cod poștal 727120, telefon/fax 
0230.578.135, e-mail: p_ciocanesti@yahoo.com, cod fiscal 14953600. În 
conformitate cu OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunos-
cute din România, republicată și a Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, 
anunţă: Programul anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice ale Comunei Ciocănești pentru anul 2020 este în sumă de totală 
70.000Lei, fiind alocată în întregime pentru susţinere culte religioase 
recunoscute de lege, conform Hcl nr.7/06.02.2020.

LICITATII
l Estservices international SRL, societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare prin licitatie, autotractor 
marca Renault, km: 925.000, la pretul de 5.512 euro, fara TVA. Pretul 
bunului mobil este diminuat cu 20 % fata de pretul de evaluare, conform 
hotararii creditorilor nr. 205/06.02.2020. Licitatia se va organiza in data 
de 20.05.2020, ora 12:00, iar in cazul in care bunul nu va fi valorificat, 
aceasta este reprogramata pentru data de 21.05.2020, 22.05.2020, 
25.05.2020, 26.05.2020, 27.05.2020, 28.05.2020, 29.05.2020, 01.06.2020, 
02.06.2020. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de 
telefon/fax: 0761.132.6931, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l S.C Andibo SRL prin lichidator  judiciar Cii Cismaru Elena vinde prin 
licitatie publica sau negociere imobilul in suprafata  construita de 182.64 
mp situat in Comuna Isvoarele, jud.Giurgiu, la pretul de 40.500 euro 
fara Tva, pret redus cu 10%. Licitatiile vor avea loc in zilele 20, 21 si 22 
mai 2020, orele 14 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.Plaie-
silor nr. 47 jud.Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la 
tel:0728.878298.

l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar Cii Cismaru Elena vinde prin 
licitatie publica sau negociere directa stoc de produse din categoria 
bunurilor destinate productiei de tamplarie pvc la pretul de 38.392 lei 
plus Tva, pret redus cu 10%. Licitatiile vor avea loc in zilele 20, 21 si 22 
mai 2020, orele 12 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.Plaie-
silor nr.47 jud.Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la 
tel:0728.878298.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoșani, str. Marchian nr. 
11, cod fiscal 4557951, organizează în data de 15.06.2020, licitaţie publică 
deschisă cu ofertă în plic, pentu închirierea unor spaţii și terenuri în 
suprafaţă totală de 127,03 mp aparţinând domeniului public al Judeţului 
Botoșani, aflate în administrarea spitalului. Relaţii suplimentare pe 
site-ul Spitalului la rubrica: informaţii publice- achiziţii publice.

l Consiron SRL - în faliment Anunta Vanzarea Prin Licitatie Publica a  
bunurilor imobile reprezentand:  Teren /constructie inscris in C.F. 
nr.33677/Resita, numar cad: 3427, Top: (856/1/2/, 856/2/2)/3, constructie 
nr. cad: 3427, Top: (856/1/2/, 856/2/2)/3, in suprafata de 708 mp, repre-
zentand Hala Industriala si teren aferent, prêt pornire licitatie = 279.217 
lei + T.V.A. conform Cod Fiscal; Imobil /spatiu comercial inscis in C.F. 

nr.32340-C1-U1/Resita, nr. Top: G200/4/10/2/SC I/P/II, in suprafata 
construita de 62,37 mp, prêt pornire licitatie = 214.380 lei + T.V.A. 
conform cod Fiscal Imobil/ spatiu comercial inscis in C.F. nr.32337-
C1-U2/Resita, nr. Top : G100/a/8/2/3/P/1/I, in suprafata construita de 
122,73 mp, prêt pornire licitatie = 188.528 lei + T.V.A. conform cod 
Fiscal; Imobil/ teren inscris in C.F. nr. 31002/Baile Herculane, cad : 336/2, 
top 289/a/2, în suprafață de 412 mp, prêt pornire licitatie = 32.043 lei + 
T.V.A. conform cod Fiscal  si respectiv imobil/teren inscris in  C.F. nr. 
31003/Baile Herculane, cad: 335/2, top 290/d/2- Pecinisca, în suprafață 
de 643 mp, prêt pornire licitatie = 50.009 lei + T.V.A. conform cod Fiscal. 
Pretul De Pornire Al Licitatiei  Este De 75% Din Pretul De Evaluare 
-T.V.A. Conform Cod Fiscal, 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. Licitatia va avea loc in data 
de 27.05.2020, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin, după cum 
urmează: a) ora 10.00 pentru bunul imobil reprezentând teren/
constructie inscris in C.F. nr. 33677/Resita, numar cad: 3427, Top: 
(856/1/2/, 856/2/2)/3, constructie nr. cad: 3427, Top: (856/1/2/, 856/2/2)/3,  
in suprafata de 708 mp, reprezentand Hala Industriala si teren aferent b) 
ora 11.00 pentru bunul imobil reprezentând imobil/spatiu comercial  
inscis in C.F. nr.32340-C1-U1/Resita, nr. Top: G200/4/10/2/SC I/P/II, in 
suprafata construita de 62,37 mp c) ora 12.00 pentru bunul imobil 
reprezentând Imobil/spatiu comercial inscis in C.F. nr.32337-C1-U2/
Resita, nr. Top: G100/a/8/2/3/P/1/I, in suprafata construita de 122,73 mp 
d) ora 13.00 pentru bunul imobil reprezentand Imobil/teren inscris in 
C.F. nr. 31002/Baile Herculane, cad : 336/2, top 289/a/2, în suprafață de 
412 mp, respectiv imobil /teren inscris in  C.F. nr. 31003/Baile Herculane, 
cad: 335/2, top 290/d/2- Pecinisca, în suprafață de 643 mp. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua licitatie in data de 03.06.2020, orele 
10.00, orele 11.00, orele 12.00, respectiv orele 13.00, în conformitate cu 
ordinea stabilită pentru licitatia publica din data 27.05.2020

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Eurodo 
Maxim Srl desemnat prin Sentinta Civila nr. 1594 din data de 
12.02.2014, pronuntata in dosar nr. 20704/3/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea Eurodo Maxim SRL constand in 
teren intravilan, liber, nedelimitat, neimprejmuit, categoria curti 
constructii, lot 5645,  in suprafata de 600 mp conform acte de proprie-
tate, forma dreptunghiulara, morfologie relativ plana, cu front de 15 ml 
la strada pietruita (strada Transilvaniei) identificat sub nr. cad. 287, 
intabulat in Cartea Funciara nr.1882 a localitatii Eforie, Jud. Constanta, 
in valoare totala de 25.600 euro fara Tva. Vanzarea bunului imobil 
apartinand societatii falite se va organiza in data de 27.05.2020 ora 14,00 
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul imobil nu se va 
adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) 
licitatii saptamanale, in data de 03.06.2020, 10.06.2020, 17.06.2020, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv Tva. 
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Ultima 
Fnv Srl, desemnat prin Sentinta civila  nr. nr. 3290 din data de 
31.05.2019, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila 
in dosar nr. 30959/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil 
aflat in proprietatea Ultima Fnv Srl, constand in mijloc de transport 
autoturism marca Skoda Octavia, 2008, Motorina, in valoarea de 1.170 
euro exclusiv Tva. Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite 
se va organiza in data de 28.05.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 5 (cinci) licitatii saptamanale in 
datele de 04.06.2020, 11.06.2020, 18.06.2020, 25.06.2020 si 02.07.2020 la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 
021.227.28.81.

PIERDERI
l  SC Quality Invest Management SRL, J40/6633/2001, 
Cui:RO14045711, pierdut certificat inregistrare Seria B nr.3474496. Il 
declar nul.

l Pierdut atestat profesional transport mărfuri periculoase Adr, eliberat 
de Arr Vâlcea pe numele Diaconu Dumitru. Se declară nul.

l PFA Croitor Iacob Cătălin, cu domiciliul în Comuna Rodna, Nr.1008, 
RO31598320, declar că am pierdut actele PFA-ului.

l Pierdut Card acces pe numele Zaharia Mihai Cornel, Departamentul 
Pentru Relația cu Parlamentul. Îl declar nul.

LICITATII

Invitație pentru selecția de oferte pentru Achiziție Bunuri

Denumirea beneficiarului privat: SC ARDIS OFFICE SRL

Cod unic de înregistrare: RO19240675

Adresă beneficiarului: sediul în Sat Valea Nicovani, com. Valea Călugărească, str. Aleea Viilor, nr. 4, jud.

Prahova

Telefon, e-mail, fax: tel. 0722.436.378, Fax: 0244.235.308, E-mail: binionita@yahoo.com

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol, 2014-2018

Denumirea programului şi a contractului: „Achiziţia de echipamente şi instalaţii unitate de vinificaţie”

Achiziție bunuri  pentru  proiectul: „Achiziţia de echipamente şi instalaţii unitate de vinificaţie”

Obiectul contractului: Contract de furnizare Achiziție Mobilier 1- 1 set (Oficiu zonă degustare 1 buc,

Vinotecă 1 buc, Masă tip 1- 2 buc, Masă tip 2- 2 buc, Măsuță joasă 1 buc, Consolă 1 buc, Cuier 1 buc,

Oglindă 1 buc)

Durata contractului: 5 luni

Valoarea estimată: 134.071,63 Lei fără TVA

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Data şi ora-limita de depunere a ofertelor: 02.06.2020, ora 12.00

Data şi ora şedinţei de deschidere: 03.06.2020, ora 14.30

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi alte informaţii se

obţin de la sediul firmei: Sat Valea Nicovani, com. Valea Călugărească, str. Aleea Viilor, nr. 4, jud. Prahova

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la telefon: 0722.436.378, persoană de contact:

Ioniţă Bianca Ioana- reprezentant legal.
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Prahova

Telefon, e-mail, fax: tel. 0722.436.378, Fax: 0244.235.308, E-mail: binionita@yahoo.com

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol, 2014-2018

Denumirea programului şi a contractului: “Achiziţia de echipamente şi instalaţii unitate de vinificaţie”

Achiziție bunuri  pentru  proiectul: „Achiziţia de echipamente şi instalaţii unitate de vinificaţie”

Obiectul contractului: Contract de furnizare Achiziție BARICURI CU SUPORŢI 20 buc, INSTALAŢIE

UMPLERE BAG-IN-BOX cu cadru pe roţi 1 buc

Durata contractului: 5 luni

Valoarea estimată: 85.716,40 lei Lei fără TVA

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Data şi ora-limita de depunere a ofertelor: 02.06.2020, ora 12.00

Data şi ora şedinţei de deschidere: 03.06.2020, ora 16.30

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi alte informaţii se

obţin de la sediul firmei: Sat Valea Nicovani, com. Valea Călugărească, str. Aleea Viilor, nr. 4, jud. Prahova

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la telefon: 0722.436.378, persoană de contact:

Ioniţă Bianca Ioana- reprezentant legal.


