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OFERTE SERVICIU
l  S u d o r i  M I G - M A G  î n 
Germania, cu și fără limba 
germană. 2.000Euro net pe lună, 
cazare contracost.  Telefon: 
0748.563.746.

l Energoplast SA, Bistrița, 
angajează ambalatori manual, 
din România sau din străinătate, 
la sediul din Bistrița, cartier 
Unirea, Hala 12. Cerințe: minim 
studii medii, vorbitor de limba 
engleză. Contract pe perioadă 
determinată, seriozitate și cola-
borare de lungă durată. Salariu 
1 . 6 0 0  L e i  N E T  + c a z a r e . 
0263.228.024.

l Patiseria Prizreni SRL din 
Arad angajează 6 lucrători bucă-
tărie (spălători vase mari), cod 
COR 751201. Condiții minime: 
studii primare (8 clase), cunoș-
tințe limba engleză. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa: exper-
toffice8@gmail.com. Vor fi luate 
în considerare CV-urile primite 
până la data de 21.01.2020. 
Selecția candidaților va avea loc 
în data de 22.01.2020 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la 
telefon: 0740.530.807.

l Erată la anunțul publicat de 
Liceul Tehnologic „Sfântul 
Pantelimon”, cu sediul în Bucu-
rești, în ziarul „Jurnalul Nați-
onal”, în datele de 15 și 16 
ianuarie 2020, miercuri și joi, la 
rubrica „Oferte serviciu”, privind 
concursul organizat pentru 
funcția de administrator finan-
ciar, se va face următoarea preci-
zare: data de desfășurare a 
probei scrise și practice va fi 
11.02.2020. Restul condițiilor 
rămân neschimbate.

l Corner Coffe Shop SRL din 
Arad angajează 6 lucrători bucă-
tărie (spălători vase mari), cod 
COR 751201. Condiții minime: 
studii primare (8 clase), cunoș-
tințe limba engleză. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa: exper-
toffice8@gmail.com. Vor fi luate 
în considerare CV-urile primite 
până la data de 21.01.2020. 
Selecția candidaților va avea loc 
în data de 22.01.2020 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la 
telefon: 0740.530.807.

l Grădinița “Albă ca Zăpada și 
Piticii” cu sediul în București, 
strada Crișul Alb, nr. 30, sector 4 
organizează concurs pentru 
ocuparea  următoarelor posturi 
contractuale, aprobate prin H.G. 
nr.  286/2011,  modif icat  ș i 
completat de H.G. nr. 1027/2014. 

●Posturi contractuale vacante: -1 
post administrator financiar, post 
vacant pe perioadă nedetermi-
nată; -1 post muncitor calificat 
(fochist), post vacant pe perioadă 
nedeterminată; -1 post de paznic, 
post vacant pe perioadă nedeter-
minată. Calendarul concursului 
p o s t u r i  c o n t r a c t u a l e :  - 1 2 
februarie 2020 ora 10.00: proba 
scrisă, ora 15:00 proba practică 
administrator financiar; -13 
februarie 2020 ora 10:00: proba 
de interviu administrator finan-
ciar, ora 11:00 proba de interviu 
fochist, ora 12:00 proba de 
interviu paznic .  ●  Posturi 
contractuale temporar vacante: 1 
post administrator de patrimoniu 
pe perioadă determinată. Calen-
darul concursului: -5 februarie 
2020, ora 10.00: proba scrisă, ora 
13:00 proba practică, ora 15:00 
proba de interviu. Data limită 
până la care candidații vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10/5 zile lucră-
toare de la afișare, la sediul insti-
tuției. Condiţiile de participare la 
concurs, Bibliografia și tematica 
se afișează la sediul unității. 
Relaţii suplimentare se pot 
obține de la sediul Grădiniței 
”Albă ca Zăpada și piticii” din 
București, sectorul 4, strada 
Crișul Alb nr.30, telefon/fax 
0213324435.

l Colegiul Național „Sfântul 
Sava”, cu sediul în București, str.
General Berthelot, nr.23, sector 1, 
judeţul București, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de muncitor 
calificat întreținere (cu autori-
zație de fochist), conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 12.02.2020, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
12.02.2020, ora 13.00; -Proba 
practică în data de 12.02.2020, 
ora 15.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndepl inească următoarele 
condiţii: -studii: 10 clase+curs 
calificare profesională/școală 
profesională, cu cel puțin una 
din calificările: tâmplar, lăcătuș, 
mecanic, zugrav-vopsitor, electri-
cian și să dețină autorizație de 
fochist sau dovada înscrierii la 
cursuri; -vechime: 3 ani; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
d e a z ă ,  a t e s t a t ă  p e  b a z a 
adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; -nu a fost 
condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 

în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea; -disponi-
bilitate la program f lexibil de 
lucru și disponibilitate pentru 
desfășurarea de activităti în 
weekend. Candidaţii vor depune 
dosarele  de part ic ipare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sediul  Colegiului  Național 
„Sfântul Sava”. Relaţii supli-
mentare la sediul Colegiului 
Naț iona l  „Sfântu l  Sava” , 
str.G-ral Berthelot, nr.23, sector 
1 ,  cod:  010168,  Bucureșt i , 
persoană de contact: Stoica 
Pompilia, telefon: 021.314.92.94, 
fax: 021.312.68.21, e-mail: secre-
tariat@licsfsava.ro

l Institutul Naţional de Exper-
tize Criminalistice din subor-
dinea Ministerului Justiţiei 
anunţă scoaterea la concurs a 
unui post vacant de personal 
contractual cu funcție auxiliară 
de specialitate criminalistică, 
potrivit legilor actualizate 
nr.153/2017 și nr.567/2004, 
respectiv HG nr.286/2011, după 
cum urmează: Laboratorul 
Interjudeţean de Expertize 
Criminalistice Cluj: -secretar 
-dactilograf laborator expertize 
criminalistice debutant -1 post: 
a ) C e r e r i l e  d e  î n s c r i e r e , 

împreună cu dosarele personale 
și datele de contact, se vor 
depune la sediul Institutului 
Naţional de Expertize Crimina-
listice, din Bd.Regina Elisabeta, 
5 3 ,  S e c t o r  5  B u c u r e ș t i , 
t e l . 0 2 1 . 3 1 0 . 3 2 . 9 1 ,  f a x : 
021.315.84.97, e-mail: inec@
inec.ro, web: www.inec.ro, sau la 
sediul Laboratorului Interjude-
țean de Expertize Criminalistice 
Cluj, situat pe Calea Doroban-
ților,  nr.  2A, județul Cluj, 
te lefon/fax:  0264.430.264, 
e-mail: lieccj@inec.ro, până la 
data de 07.02.2020, ora 16.00; b)
Condiţi i  de participare la 
concurs  pentru postul  de 
secretar -dactilograf laborator 
expertize criminalistice: -are 
minim un an vechime în funcții 
auxiliare juridice, economice sau 
administrative; -are studii medii 
și cunoștinţe de operare pe 
calculator -programele Micro-
soft Word/Excel/Outlook; c) 
Concursul constă în susţinerea a 
2 probe: proba practică și inter-
viul. Sunt declaraţi admiși la 
proba practică candidaţii care 
au obţinut minim 50 de puncte. 
Interviul va fi susţinut doar de 
către acei candidaţi declaraţi 
admiși la proba practică. Sunt 
declaraţi admiși la proba de 
interviu candidaţii care au 
obţinut minim 50 de puncte. d)
Concursul se va desfășura la 
sediul Institutului Naţional de 
Expertize Criminalistice din 
Bd.Regina Elisabeta, 53, Sector 
5 București, după cum urmează: 
-07.02.2020, ora 16.00: terme-
nul-limită pentru depunerea 

dosarelor; -10.02.2020: aducerea 
la cunoștința publică a rezulta-
tu lu i  s e l ec ț i e i  dosare lo r ; 
-10.02.2020-11.02.2020, ora 
16.00: depunerea contestațiilor; 
-12.02.2020: aducerea la cunoș-
tința publică a rezultatului 
contestaţiilor; -13.02.2020, ora 
1 0 . 0 0 :  p r o b a  p r a c t i c ă ; 
-13.02.2020: aducerea la cunoș-
tința publică a rezultatului 
probei practice; -13.02.2020-
14.02.2020, ora 16.00: depunerea 
contestațiilor;  -17.02.2020: 
aducerea la cunoștința publică a 
rezultatului contestaţii lor; 
-18.02.2020, ora 10.00: interviul; 
-18.02.2020: aducerea la cunoș-
tința publică a rezultatului 
concursu lu i ;  -18 .02 .2020-
19.02.2020, ora 16.00: depunerea 
contestațiilor;  -20.02.2020: 
aducerea la cunoștința publică a 
rezultatului final al concursului; 
e)Condiţiile generale ale concur-
sului, tematica, bibliografia și 
regulamentul de organizare și 
desfășurare a concursului se pun 
la dispoziţia persoanelor intere-
sate în fiecare zi lucrătoare, la 
secretariatul Institutului Nați-
onal de Expertize Criminalistice 
și al Laboratorului Interjudețean 
de Expertize Criminalistice Cluj, 
precum și pe site-ul instituției: 
www.inec.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține de la secretarul 
comisiei de concurs, Braslă 
Tanța, telefon: 021.310.32.91.

l Primăria comunei Sântana de 
Mureș, cu sediul în Sântana de 
Mureș, str. Morii, nr.26, în baza 
HG nr. 286/2011, modificat și 
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completat organizează concurs 
pentru ocuparea unui post 
contractual în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului- Asistent 
medical- Compartiment Asis-
tență Medicală Comunitară și 
Asistență Medicală- Cabinet 
Școlar- funcție contractuală de 
execuție vacantă pe perioadă 
nedeterminată. Condiții gene-
rale: cele prevăzute în anexa la 
HGR nr.286/2011, art.3. Condiţii 
specifice: studii postliceale sani-
tare în specialitatea asistent 
medical generalist, Certificat de 
membru Ordinul Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și 
As i s t en ț i l o r  Med ica l i  d in 
R o m â n i a  ( O A M G M A M R ) ; 
Adeverință de participare la 
concurs eliberată de Ordinul 
Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali 
din România (OAMGMAMR); 
vechime în muncă și vechime în 
specialitate minim 6 luni. Data, 
ora și locul de desfășurare a 
concursurilor: Proba scrisă: 10 
februarie 2020, ora 10.00, la 
s ed iu l  Pr imăr ie i  comune i 
Sântana de Mureș. Interviul: în 
maximun 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise, la sediul 
Primăriei comunei Sântana de 
Mureș. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 31 
ianuarie 2020, ora 15.00, la sediul 
primăriei comunei Sântana de 
Mureș str. Morii, nr. 26. Date 
contact: secretar comisie Blănaru 
Cosmina,  tel .0265.323.517. 
PRIMAR, Moldovan Dumitru.

l Spitalul General Căi Ferate 
Drobeta Turnu Severin, cu sediul 
în orașul Dr.Tr.Severin, jud.
Mehedinți, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă determinată de 6 luni a 
funcției contractuale temporare 
vacante, de execuție, după cum 
urmează: 1 post de asistent 
medical cu PL la Comparti-
mentul Recuperare, Medicină 
Fizică și Balneologie, conform 
HG nr.286/2011. Condiții de 
participare: școală postliceală, 
vechime 1 an. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -28 ianuarie 2020, ora 
14.00, termenul-limită de depu-
nere a dosarelor; -5 februarie 
2020, ora 10.00 - proba scrisă; -7 
februarie 2020, ora 10.00 -proba 
interviu. Detalii privind condi-
țiile specifice și bibliografia de 
c o n c u r s  s u n t  d i s p o n i b i l e 
accesând pagina oficială. Relații 
suplimentare se pot obține la 
sediul Spitalului General Căi 
Ferate Drobeta Turnu Severin, 
telefon 0252.333.181.

l Centru l  Șco lar  pent ru 
Educație Incluzivă „Constantin 
Păunescu”, cu sediul în Recaș, 
str.M.Sadoveanu, nr. 5, judeţul 
Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: -îngri-
jitor, 1 post, -muncitor bucătărie, 
1 post, -asistent medical, 0,5 
post ,  conform HG nr.286/ 

23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.02.2020, ora 08.30; 
-Proba practică în data de 
12.02.2020, ora 12.30; -Proba 
interviu în data de 12.02.2020, 
ora 14.30. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -Îngrijitor, 1 post: 
- s t u d i i :  g e n e r a l e ,  m e d i i ; 
-vechime: cel puțin 5 ani; -prefe-
rabil domiciliul în localitatea 
Recaș; -dovadă curs igienă; 
-experiență în munca cu elevi, 
tineri cu probleme de comporta-
ment- minim 5 ani. -Muncitor 
bucătărie, 1 post: -studii: gene-
rale, medii; -vechime: cel puțin 5 
ani; -preferabil domiciliul în 
localitatea Recaș; -dovadă curs 
igienă; -dovadă participare la 
activități de voluntariat pentru 
minori, tineri cu cerințe educa-
tive speciale; -experiență în 
munca cu e levi ,  t iner i  cu 
probleme de comportament- 
minim 5 ani. -Asistent medical, 
0,5 post: -studii de specialitate, 
minim postliceale; -vechime cel 
puțin 5 ani; -dovadă participare 
la activități de voluntariat 
pentru minori, tineri cu cerințe 
educative speciale; -experiență în 
munca cu e levi ,  t iner i  cu 
probleme de comportament și 
nevoi speciale- minim 5 ani; 
-preferabil domiciliul în locali-
tatea Recaș; -atestat Ordinul 
Asistenților Medicali. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sediul Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă „Constantin 
Păunescu”, Recaș. Relaţii supli-
mentare la sediul Centrului 
Școlar pentru Educație Incluzivă 
„ C o n s t a n t i n  P ă u n e s c u ” , 
persoană de contact: Elena 
Lakatoș, Mariana Heber, telefon 
0256.330.530, fax 0256.330.530, 
e-mail: cesrecas@yahoo.com

l Școala Gimnazială Nr.1 
Românești, cu sediul în locali-
tatea Românești, comuna Româ-
nești, jud.Botoșani, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante 
de îngrijitor, normă întreagă, 
perioadă determinată, conform 
HG nr.286/2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 05.02.2020, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
07.02.2020, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
învățământ obligatoriu (minim 
10 clase); -vechime: nu necesită. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Școlii Gimna-
ziale Nr.1 Românești. Relaţii 
suplimentare la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.1 Românești, 
persoană de contact: Avădăni 

Gabriela, telefon 0759.698.216, 
fax 0231.565.025, e-mail: scoa-
laromanesti@yahoo.com

l Primăria Orașului Vicovu de 
Sus, cu sediul în Vicovu de Sus, 
str.Primăriei, nr.4-6, judeţul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţi i lor 
contractuale vacante de muncitor 
necalificat, treapta II -2 posturi, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Orașului Vicovu 
de Sus astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.02.2020, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 
14.02.2020, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
medii/generale; -vechime: nu se 
solicită. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Orașului Vicovu 
de Sus. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Orașului Vicovu 
de Sus, persoană de contact: 
Nistor Corina -consilier asistent, 
telefon/fax 0230.413.343, e-mail: 
corina.nistor1989@yahoo.com

l Comuna Căpușu Mare, cu 
sediul în Căpușu Mare, str.Prin-
cipală, nr.24A, judeţul Cluj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: muncitor calificat I 
-mașinist la mașini pentru tera-
s a m e n t e ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 13.02.2020, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
17.02.2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 18.02.2020, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndepl inească următoarele 
condiţii: -studii: școală generală 
(8 ani/10 ani); -să aibă permis de 
conducere categoria B, C și E; -să 
aibă calificarea în meseria de 
mașinist la mașini pentru terasa-
mente (ifronist) ;  -vechime: 
minim 5 ani experiență în condu-
cerea autovehiculelor din catego-
riile C și/sau E; -să prezinte o 
recomandare de la ultimul loc de 
muncă, prin care se va caracte-
riza profilul profesional și moral 
al persoanei în cauză. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în perioada 
20.01.2020-03.02.2020, la sediul 
Primăriei Comunei Căpușu 
Mare, din sat Căpușu Mare, 
comuna Căpușu Mare, str.Princi-
pală, nr.24A, jud.Cluj. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Căpușu Mare, din sat 
Căpușu Mare, comuna Căpușu 
Mare, str.Principală, nr.24A, jud.
Cluj,  persoană de contact: 
B o g d a n  I o n a ș ,  t e l e f o n : 
0264.350.006, fax: 0264.350.006, 
e-mail: pcapusu@yahoo.com

l  G r ă d i n i ț a  c u  P r o g r a m 
Prelungit „Dumbrava Minu-
nată”, orașul Fieni, str.Teilor, 

nr.14, județul Dâmbovița, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului contractual vacant, 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificată și completată de HG 
nr.1027/2014: îngrijitoare de copii 
la grădiniță -1 post normă 
întreagă, perioadă nedeterminată 
-studii medii/generale, vechime 
în specialitatea postului minim 6 
luni. Concursul pentru postul 
contractual vacant se va organiza 
la Grădinița cu PP „Dumbrava 
Minunată”, orașul Fieni, str.
Teilor, nr.14, județul Dâmbovița, 
astfel: -proba practică îngrijitor 
de copii la grădiniță, 12 februarie 
2020, ora 11.00; -interviul în data 
de 13 februarie 2020, ora 13.00. 
Dosarele de înscriere se depun 
până la data de 4 februarie 2020, 
ora 16.00, la sediul Grădiniței cu 
PP „Dumbrava Minunată”, 
orașul Fieni, str.Teilor, nr.14, 
județul Dâmbovița. Documen-
tele, condiţiile generale și speci-
fice de participare la concurs, 
calendarul detaliat de desfășu-
rare a concursului, bibliografia 
sunt afișate la sediul grădiniței și 
pe site-ul: https://gradinitadum-
bravaminunatafieni.webnode.ro, 
contact telefon 0245.774.488/ 
0726.696.786, e-mail: dumbra-
vaminunata2013@yahoo.com

l Consi l iu l  Local  Petr i la 
-Direcția de Asistenţă Socială 
Petrila, jud.Hunedoara, anunţă: 
Consiliul Local Petrila- Direcția 
de Asistenţă Socială Petrila orga-
nizează la sediul din strada 8 
Martie, bl.33, parter, concurs de 
recrutare pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante 
de consilier juridic, grad profesi-
onal debutant- Compartimentul 
juridic, în data de 20.02.2020, ora 
10.00, proba scrisă. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condi-
ţiile de ocupare a unei funcții 
publice, prevăzute la art.465 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii 
de participare: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul știinţelor juri-
dice; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: nu este nece-
sară. Dosarele de înscriere 
trebuie să cuprindă obligatoriu 
documentele prevăzute de art.49 
din HG nr. 611/2008, cu modifi-
cările și completările ulterioare și 
se vor depune în perioada 
20.01.2020-10.02.2020, la sediul 
Direcției de Asistenţă Socială 
Petrila, Compartimentul econo-
mico-financiar și resurse umane. 
Condițiile de participare și 

condiții le de desfășurare a 
concursului, bibliografia, atribu-
țiile prevăzute în fișa postului și 
alte date necesare desfășurării 
concursului vor fi afișate la sediul 
instituţiei și pe site-ul www.
orasulpetrila.ro. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Direcției de Asistență Socială 
Petrila, situată în Petrila, str. 8 
Martie, bl.33, parter, telefon 
0254.550.434-Compartimentul 
economico-financiar și resurse 
umane, e-mail: splaspetrila@
yahoo.com, persoană de contact: 
Bașa Claudia, inspector superior 
în cadrul Compartimentului 
economico-financiar și resurse 
umane.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vindem infrastructură zonă de 
schi Bran - Zănoaga sau căutăm 
partener pentru dezvoltarea 
zonei de agrement. Informații 
suplimentare la 0744/423929.

CITAŢII
l Reclamanta Aniței Ana - 
Caterina îl cheamă în judecată 
pentru divorț, în dosarul nr. 
13111/193/2019 al Judecătoriei 
Botoșani, pe pârâtul Ebrahim 
Mohamed Ahmed Abdelmeneim 
Amin, la data de 12.02.2020.

l Judecatoria Iasi, dosar nr. 
4796/245/2019 - Admite in parte 
cererea reclamantului Popa Cris-
tian, in contradictoriu cu parata 
Popa Nicoleta. Desface casatoria 
partilor incheiata la data de 
6.10.2007 in fata delegatului de 
stare civila de la Primaria Iasi, 
din culpa comuna a partilor. Cu 
apel in 30 de zile de la comuni-
care, calea de atac urmand a se 
depune la Judecatoria Iasi. 
Pronuntata azi, 6.11.2019, prin 
punerea solutiei la dispozitia 
partilor prin mijlocirea grefei 
instantei.

l Numita Ștefan (Mazilu) 
Magdalena Steluța, cu ultimul 
domiciliu în Mioveni, strada 
Pieței, Bl. F11, sc. A, et. 3, ap.13, 
județul Argeș, este chemată la 
Judecătoria Pitești, Camera 1, 
C o m p l e t  C 1 - 4 ,  t e r m e n 
10.02.2020, ora 8.30, pârâtă în 
Dosarul nr. 6951/280/2019, în 
proces cu reclamantul Mazilu 
Ion, obiect partaj bunuri comune/
lichidarea regimului matrimo-
nial.

l Se citează pârâtul Fegyver 
Zoltan în dosarul 12846/197/2019 
pentru termenul din data de 
21.02.2020 sala J2 ora  09:00 în 

Cita ie: COSTACHE GHEORGHE, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova, Str. Drumul Apelor, modul 10, 
camera 5, jud. Dolj, este chemat la Tribunalul Dolj, din 
str. Brestei, nr. 12, complet c8a, în ziua de 
07.02.2020, 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. 21383/215/2017.

ț
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proces cu Fegyver Csaba în 
dosarul de succesiune la Judecă-
toria Braşov.

l Se citează, pentru termenul de 
judecată din 23 ianuarie 2020, 
Moştenirea defunctei Ocroş 
Maria Victoria, cu domiciliul 
necunoscut, în proces cu recla-
mantul Angheluş Ovidiu Andrei, 
pentru cauza având ca obiect 
prestație tabulară în dosar civil 
nr.231/250/2019.

l Pârâtul Cismă Florică, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
com.Sopot, sat Sopot, jud.Dolj, 
este citat la Judecătoria Craiova 
pentru data de 28 ianuarie 2020- 
CMF2, în dosar 31648/215/2018, 
având ca obiect tăgada paterni-
tății minorului Cismă Lewis 
Ianis Marius, în contradictoriu 
cu reclamanta Cismă Gina.

l Prin cererea înregistrată pe 
rolul Judecătoriei Gurahonț, sub 
nr.5/238/2020, posesorul Pop 
Emanuel, cu domiciliul în Dieci, 
nr.23, jud.Arad, a invocat dobân-
direa prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate asupra 
imobilului identificat prin CF 
nr.301157 Dezna, top 180-181/b, 
teren intravilan, în suprafață de 
2700mp, asupra căruia figurează 
în CF ca proprietar tabular 
Miclea Savu, decedat la data de 
19.05.1953. Reclamantul susține 
că a folosit acest imobil de peste 
20 de ani în mod public, paşnic, 
continuu şi sub nume de propri-
etar. Toți cei interesați sunt 
somați ca, în baza prev.art.130 
din Legea nr.115/1938, de îndată, 
să înainteze opoziție la Judecă-
toria Gurahonț, deoarece în caz 
contrar în termen de o lună de la 
această publicare se va proceda 
la rezolvarea cererii. Prezenta 
somație se va afişa timp de o 
lună la tabla de afişare a Judecă-
toriei Gurahonț, la tabla de 
afişare a Primăriei Comunei 
Dezna.

l Domnul Boz Cosmin-Iuliu, cu 
ultimul domiciliu în oraşul Dara-
bani, Str.Ion Vodă, Nr.15, Jud.
Botoşani, este chemat la Judecă-
toria Darabani, Jud.Botoşani, în 
ziua de 12 februarie 2020, ora 
09.00, în calitate de pârât, în 
dosarul 446/217/2019, în procesul 
cu Ghebac Gheorghe, pentru 
Partaj Judiciar.

DIVERSE
l Această informare este efec-
tuată de Mihail Hirscher, în cali-
tate de beneficiar (com.Sânpetru, 
str.  Meschendorfer,  nr.408, 
0747.203.203), ce intenționează 
să solicite, de la SGA Braşov, 
Aviz de gospodărire a apelor 
pentru investiția „Plan Urba-
n i s t i c  Z o n a l  C o n s t r u i r e 
Ansamblu de Locuințe Indivi-
duale P+1E”, ce se va realiza în 
jud.Braşov, com.Sânpetru, nr.
cad.112023 şi 112024. Această 
investiție este nou propusă. Ca 
rezultat al realizării investiției 

vor rezulta permanent următoa-
rele ape uzate: menajere, ce se 
vor evacua în rețeaua de canali-
zare, ce se va realiza pe cheltu-
iala beneficiarului. Această 
solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare, cu privire la 
solicitarea Avizului de gospodă-
rire a apelor, pot contacta solici-
t a n t u l  d e  a v i z  l a  a d r e s a 
menționată. Persoanele care 
doresc să transmită observații, 
sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului.

l Aceasta informare este efec-
tuata de Hunt Oil Company Of 
Romania SRL, cu sediul social in 
Bucuresti,  Sos. Bucuresti - 
Ploiesti, nr. 19-21, et. 4 si 8, 
sector 1, ce intentioneza sa soli-
cite de la Administratia Bazinala 
de Apa Buzau - Ialomita, aviz de 
gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “forajul 
si echiparea sondei de explorare 
Astrid” propus a fi amplasat in 
comuna Padina, extravilan, 
Judetul Buzau. Aceasta inves-
titie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate. Aceasta solici-
tare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de Gospo-
darire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului sau la 
EXPERT SERV SRL, cu sediul 
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Aceasta informare este efec-
tuata de OMV Petrom SA, str. 
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneza sa solicite 
de la Administratia Bazinala de 
Apa Buzau -Ialomita, aviz de 
gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec 
sonda 701 Oprisenesti” propus a 
fi amplasat in localitatea Ianca, 
extravilan, Judetul Braila. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezu l ta t  a l  procesu lu i  de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se 
pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. 

Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233. 

l Aceasta informare este efec-
tuata de OMV Petrom SA, str. 
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucu-
resti, ce intentioneza sa solicite 
de la Administratia Bazinala de 
Apa Buzau -Ialomita, aviz de 
gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Lucrari 
de suprafata, foraj, echipare de 
suprafata si conducta de amestec 
sonda 703 Oprisenesti” propus a 
fi amplasat in localitatea Ianca, 
extravilan, Judetul Braila. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezu l ta t  a l  procesu lu i  de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele 
care doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se 
pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Rein-
vest Toro Space Contor Trade 
SRL desemnat prin hotararea 
nr.63 din data de 14.01.2020, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 12196/3/2019, notificã 
deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Reinvest Toro 
Space Contor Trade SRL, cu 
sediul  soc ia l  in  Bucureşt i 
Sectorul 6, Spl. Independenţei, 
Nr. 273, CORP 2, BIROU 38, 
Etaj 2, CUI 16207712, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/3492/2004. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Rein-
vest Toro Space Contor Trade 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - 
secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 12196/3/2019, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 28.02.2020; b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preli-
minar de creante 19.03.2020; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
13.04.2020;  d) data primei 
sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 24.03.2020, ora 14.00; 
e) adunarea generala a asocia-
tilor la data de 28.01.2020, ora 
14.00 la sediul administratorului 
judiciar.

l Emalt SRL, societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, organizeaza 
selectie de oferte privind prelu-
area intregii arhive a societatii, in 
cantitate de 171,7 metri liniari, 
compusa din documente comer-
ciale, contabile, personal si docu-
mente societate,  in vederea 
prelucrarii, legarii, pastrarii, 
conservarii si utilizarii documen-
telor detinute pentru eliberarea de 
adeverinte fostilor salariati, in 
conformitate cu legislatia in 
vigoare. Societatile interesate vor 
transmite oferta, insotita de toate 
autorizatiile aferente serviciilor, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30, et.10, ap.31, Judetul Prahova, 
sau pe email office@andreiioan.ro. 
pana la data de 27.01.2020 ora 
13:00. Plata contravalorii servici-
ilor ofertantului ce va fi declarant 
castigator, urmeaza a fi efectuata 
dupa valorificarea bunurilor soci-
etatii, in baza contractului ce va fi 
incheiat potrivit modelului propus 
numai de lichidatorul judiciar.

l Doly Super Market SRL, soci-
etate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, 

organizeaza selectie de oferte 
privind preluarea intregii arhive 
a societatii, in cantitate de 73,8 
metri liniari, compusa din docu-
mente comerciale, contabile, 
personal si documente societate, 
in vederea prelucrarii, legarii, 
pastrarii, conservarii si utilizarii 
documentelor detinute pentru 
eliberarea de adeverinte fostilor 
salariati, in conformitate cu 
legislatia in vigoare. Societatile 
interesate vor transmite oferta, 
insotita de toate autorizatiile 
aferente serviciilor, la sediul 
l ichidatorului  judiciar din 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30, et.10, ap.31, Judetul Prahova, 
sau pe email office@andreiioan.
ro. pana la data de 27.01.2020 
ora 13:00. Plata contravalorii 
serviciilor ofertantului ce va fi 
declarant castigator, urmeaza a fi 
efectuata dupa valorificarea 
bunurilor societatii, in baza 
contractului ce va fi incheiat 
potrivit modelului propus numai 
de lichidatorul judiciar.

l Agenţia pentru Protecţia  
Mediului  Mehedinţi  anunţă 
publicul interesat asupra parcur-
gerii etapei de încadrare şi a 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal 
Odorheiu Secuiesc. Biroul Colectare şi Executare Silită. Nr. înreg. ANSPDCP 20008. Dosar de executare nr. 
31/F/11. Nr. 453 din 15.01.2020. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2020, Luna Ianuarie, Ziua 13. În 
temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 13, luna Februarie, anul 2020, ora 12.00, în localitatea 
Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a prima licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului/ terţei persoane, prin licitaţie/ licitaţia. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale şi 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei exclusiv TVA, 
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autobuz Neoplan 116, nr. înmatriculare HR-04-HFK, an fabricaţie 1992, nr. 
identificare 9216360, culoare alb, Nu este cazul, 20.548 lei, 19%; Microbuz Iveco 45C13, nr. înmatriculare HR-
05-WUZ, an fabricaţie 2002, nr. identificare ZCFC459000, culoare alb, Nu este cazul, 15.053 lei, 19%. *) Regimul 
şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute 
de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la 
licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; 
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% 
din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, 
beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 
32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita din Miercurea Ciuc; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) 
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe 
actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul.Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum 
ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ... Alte 
informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 0266.217558. Data afişării: 15.01.2019.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal 
Odorheiu Secuiesc. Biroul Colectare şi Executare Silită. Nr. înreg. ANSPDCP 20008. Dosar de executare nr. 
H/73. Nr. 309 din 13.01.2020. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2020, luna Ianuarie, ziua 13. În 
temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 11, luna Februarie, anul 2020, ora 12.00, în localitatea 
Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a prima licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului/ terţei persoane, prin licitaţie/ licitaţia. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale şi 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei exclusiv TVA, 
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Sistem de supraveghere (6 camere + 1 server negru), Nu este cazul, 4549 lei, 
19%; Subwoffer amplificator Alto, Nu este cazul, 2065 lei, 19%; Subwoffer amplificator Alto, Nu este cazul, 2152 
19%; Videoproiector, Nu este cazul, 1022 lei, 19%; IP Camera, Nu este cazul, 1086 lei, 19%; Boxa Pasiva Alto, Nu 
este cazul, 1479 lei, 19%; Combina frigorifică, Nu este cazul, 817 lei, 19%; Scaune şi mese (scaune 14 buc., 
mese 8 buc.), Nu este cazul, 1721 lei, 19%; Casă de marcat, Nu este cazul, 243 lei, 19%; Casă de marcat, Nu este 
cazul, 218 lei, 19%; Uscător de mâini, Nu este cazul, 190 lei, 19%; Trusă prim ajutor, Nu este cazul, 32 lei, 19%; 
Stingător tip P6, Nu este cazul, 19 lei, 19%; Firmă luminoasă două feţe, Nu este cazul, 196 lei, 19%; Tejghea de 
DJ din lemn şi metal, Nu este cazul, 197 lei, 19%; Aparat cafea Expresso, Nu este cazul, 1580 lei, 19%; Aparat de 
cafea, Nu este cazul, 6024 lei, 19%; Aspirator umed uscat, Nu este cazul, 42 lei, 19%; Tan Rio Grande 2 kW, 
negru, Nu este cazul, 290 lei, 19%; Monitor LCD Samsung Sybn Master, Nu este cazul, 55 lei, 19%. *) Regimul şi 
cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 
Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, 
la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie 
ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) 
dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, 
deschis la Trezoreria AJFP Harghita din Miercurea Ciuc; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) 
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe 
actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul.Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum 
ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: ... Alte 
informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 0266.217558. Data afişării: 13.01.2019.



IV ANUNȚURI luni  / 20  ianuarie  2020

propunerii de adoptare a amena-
jamentului silvic al unităţii de 
producţie şi protecţie (U.P.) VI 
Broscari - Pietriş  fără aviz de 
mediu, titular plan Parohia Orto-
doxă Sfânta Treime Craiova. 
Amenajamentul poate fi consultat 
la sediul APM Mehedinţi, din 
munic ipiul  Drobeta  Turnu 
Severin, str. Băile Romane, nr. 3, 
de luni - joi, între orele 09:00 - 
14:00 şi vinerea între orele 09:00 
- 12:00.  Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM 
Mehedinţi, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data anun-
ţului.

l S.C. Comat Met S.A., cu sediul 
în Bucuresti, Str. Catanoia, nr. 33, 
sector 3, Cod Unic de Inregistrare 
RO339105, nr. de ordine în  
Registrul Comerţului Bucureşti 
J 4 0 / 9 5 2 / 1 9 9 1 ,  t e l . /  f a x : 
0770418311, e-mail: office@
comatmetsa.ro, reprezentată prin 
doamna Anastase Rusanu Dana 
Maria - Presedintele Consiliului 
de Administratie, informează pe 
cei interesați că s-a depus solici-
tarea pentru obținerea autoriza-
ției de mediu pentru activitățile: 
cod CAEN rev. 2 -3811, corespun-
zator cod CAEN rev. 1 -9002 
-“Colectarea deseurilor nepericu-
loase”, cod CAEN rev. 2 -3811, 
corespunzator cod CAEN rev. 1 
-9003 - “Colectarea deseurilor 
nepericuloase”, cod CAEN rev. 2 
-3600, corespunzator cod CAEN 
rev. 1 -4100 -“Captarea, tratarea 
si distributia apei”, cod CAEN 
rev. 2 -3700, corespunzator cod 
CAEN rev. 1 -9001 -“Colectarea 
si epurarea apelor uzate”, cod 
CAEN rev. 2 -3530, corespun-
zator cod CAEN rev. 1 -4030 
-“Furnizarea de abur si aer condi-
tionat”. Informații se pot solicita 
l a  s ed iu l  Agenț i e i  Pent ru 
Protecția Mediului Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, 
Bucureşti, de luni până vineri, 
între orele 9.00-12.00. Propuneri 
sau contestatii se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucureşti în termen 
de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Unitatea administrativ-terito-
rială comuna Amărăştii De Jos, 
din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sector cadas-
tral nr.1, 7, 9, 11, 16, 17, începând 
cu data de 28.01.2020, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Amărăştii  de Jos, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei 
şi pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. 

l Unitatea administrativ-terito-
rială comuna Seaca De Câmp, 
din județul Dolj, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 

cadastrale nr.37, 41, începând cu 
data de 27.01.2020, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Comunei 
Seaca de Câmp, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menționate 
mai sus nu vor fi luate în conside-
rare.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al SC 
Uzina Concordia SA Campina 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, care va 
avea loc la sediul societății, în 
data de 17.02.2020, ora 13.00. 
Ordinea de zi: 1. Prezentarea, 
discutarea şi aprobarea bilanțului 
contabil pe anul 2019; 2. Reparti-
zarea profitului; 3. Prezentarea 
BVC pe anul 2020; 4. Diverse. În 
caz de neîntrunire a cvorumului, 
a doua convocare va fi în data de 
24.02.2020, la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc.

LICITAŢII
l Erată. La anunțul publicat de 
UAT Comuna Peştişani, str.Prin-
cipală, nr.135, jud.Gorj, în ziarul 
Jurnalul, în data de 17.01.2020, 
la rubrica „Licitații”, se modifică 
prima licitație din 29.01.2020 în 
31.01.2020, iar prima repetare a 
licitației se modifică din data de 
03.02.2020 în 05.02.2020. Restul 
anunțului rămâne neschimbat.

l Oraşul Boldeşti-Scăeni, Calea 
Unirii nr.67, Boldeşti-Scăeni, 
j u d e ţ u l  P r a h o v a ,  t e l e f o n 
0244211363, fax 0244211287, 
email pbs.achizitii@yahoo.com 
organizează licitație publică 
pentru concesionarea unui  
“Teren extravilan în suprafață 
de 2.199 mp situat în T54 PNp 
2949/2, oraşul Boldeşti-Scăeni’’. 
Terenul face parte din domeniul 
privat al oraşului şi se concesio-
nează pentru amenajarea unui 
depozit pentru lemne de foc. 
Licitația se desfasoară conform 
OUG nr 57/2019 privind Codul 
administrativ şi HCL nr 171 din 
26.11.2019. Informațiile privind 
documentatia se regăsesc în 
Caietul de sarcini. Documentația 
se poate consulta prin accesarea 
direct şi nerestricționat a unui 
fişier electronic care va fi dispo-
nibil pe site-ul primăriei şi se 
poate obține la cerere. Documen-
tația se poate obține de la sediul 
Primăriei, Biroul urmărirea 
investițiilor, telefon 0244/211363 
interior 105 sau e-mail : pbs.
achiziții@yahoo.com. Prețul 
documentației este de 15 lei şi se 
poate achita la casieria institu-
ției. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 28/01/2020, 
ora 15.00. Data limită de depu-

nere a ofertelor: 04/02/2020, ora 
14.00. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: la sediul primă-
riei Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii 
nr 67, județul Prahova. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă:  2 exem-
plare. Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
05/02/2020, ora 11.00 la sediul 
primăriei. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Prahova, secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, strada 
Văleni nr 44, Ploieşti, Județul 
Prahova tel: 0244511110, fax: 
0244 529107, e-mail: tr-ph-con-
tencios@just.ro, în termen de 20 
zile de la data apariției unui 
litigiu.  Anunțul a fost publicat 
in Monitorul Oficial al Româ-
n i e i ,  P a r t e a  a  V I - a  d i n 
09.01.2020.

l Oraşul Boldeşti-Scăeni, Calea 
Unirii nr.67, Boldeşti-Scăeni, 
j u d e ţ u l  P r a h o v a ,  t e l e f o n 
0244211363, fax 0244211287, 
email pbs.achizitii@yahoo.com, 
organizează licitație publică 
pentru concesionarea unui 
“Teren intravilan în suprafață de 
46 mp situat pe Intrarea Pieții, 
oraşul Boldeşti-Scăeni’’. Terenul 
face parte din domeniul privat al 
oraşului şi se concesionează 
p e n t r u  a m e n a j a r e a  u n e i 
construcții în care să se desfa-
şoare activități comerciale şi/sau 
servicii nepoluante. Licitația se 
desfăşoară conform OUG nr 
57/2019 privind Codul adminis-
trat iv  ş i  HCL nr  186 din 
17.12.2019.  Informațiile se regă-
sesc in Caietul de sarcini . Docu-
mentația se poate consulta prin 
accesarea direct şi nerestricți-
onat a unui fişier electronic care 
va fi disponibil pe site-ul primă-
riei şi se poate obține la cerere. 
Documentația se poate obține de 
la sediul primăriei, Biroul urmă-
r irea  invest i ț i i lor,  te lefon 
0244/211363 interior 105 sau 
e-mail: pbs.achiziții@yahoo.com. 
Prețul documentației este de 15 
lei şi se poate achita la casieria 
instituției. Data limită pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
27/01/2020, ora 15.00. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
03/02/2020, ora 14.00. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele se depun la sediul 
primăriei Boldeşti-Scăeni, Calea 
Unirii nr 67, județul Prahova. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 
exemplare. Data şi locul la care 
se va desfăşura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor : 
04/02/2020, ora 11.00 la sediul 
primăriei. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Prahova, secţia Contencios 

Administrativ şi Fiscal, strada 
Văleni nr 44, Ploieşti, Județul 
Prahova tel: 0244511110 , fax : 
0244 529107, e-mail: tr-ph-con-
tencios@just.ro, în termen de 20 
zile de la data apariției unui 
litigiu. Anunțul a fost publicat in 
Monitorul Oficial al României, 
P a r t e a  a  V I - a ,  n r  3  d i n 
09.01.2020.

l Comuna Teliu, Tudor Vladi-
mirescu, 449, Teliu, judeţul 
Braşov, telefon 0268518316, fax 
0268518427, email: primaria-
teliu@yahoo.com, organizează 
licitaţie în vederea concesiunii: - 
Informații generale privind 
obiectul concesiunii: În temeiul 
HCL nr. 30 din 25.07.2019, vor fi 
concesionate următoarele loturi 
de teren: - Lot. nr. 1 - 387 mp 
teren intravilan identificat în CF 
nr. 102030 - Lot nr. 2 - 427 mp 
teren intravilan identificat în CF 
nr. 102031 - Lot nr. 3 - 353 mp 
teren intravilan identificat în CF 
nr. 102032 - Lot nr. 4 - 427 mp 
teren intravilan identificat în Cf 
nr. 102032 - Lot nr. 5 - 347 mp 
teren intravilan identificat în nr. 
CF nr. 102032  Terenurile sunt 
situate în comuna Teliu, şi 
aparțin domeniului public al 
comunei. - Caietul de sarcini şi 
documentaţia de atribuire se pot 
procura contra cost de la biroul 
Achiziţii publice din cadrul 
Primăriei Teliu. - Data limită de 
depunere a ofertelor: 10/02/2020, 
ora 15.30 la Primăria Teliu, 
strada Tudor Vladimirescu nr. 
449, comuna Teliu, judeţul 
Braşov. - Data şi locul la care se 
va desfăşura sedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
12/02/2020, ora 10.00 la sediul 
Primariei Teliu, strada Tudor 
Vladimirescu nr. 449, comuna 
Teliu, judeţul Braşov.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Galicea, cu 
sediul în strada Principală, nr.13, 
Comuna Galicea, județul Vâlcea, 
telefon:  0250.762.152,  fax: 
0250762160, e-mail: primaria_
galicea@yahoo.com, cod fiscal: 
2541118. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Spațiu 
af lat în imobilul Dispensar 
medical Galicea, județul Vâlcea, 
amplasat la etaj, în suprafață de 
46,17 mp, af lat în domeniul 
public al localității, cu destinația 
de cabinet medical stomatologic, 
conform HCL 46/30.10.2019 şi 
t e m e i u l u i  l e g a l :  O U G 
57/03.07.2019. 3.Informații 
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: la cerere, de la 

sediul instituției. 3.2.Denumirea 
şi datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: de la 
Compartimentul Secretariat din 
cadrul  Primăriei  Comunei 
Galicea, strada Principală, nr.13, 
județul Vâlcea. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul admi-
n i s t r a t i v :  F ă r ă  c o s t u r i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 31.01.2020, ora 
14.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 14.02.2020, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei 
Galicea, Compartimentul Secre-
tariat, strada Principală, nr. 13, 
județul Vâlcea. 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 desfăşura şedința publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
14.02.2020, ora 10.00, Primăria 
Comunei Galicea, strada Princi-
pală, nr.13, județul Vâlcea. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail 
aIe instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Vâlcea, strada Scuarul Revolu-
ției, nr.1, județul Vâlcea, telefon 
0250.739.120, fax 0250.732.207, 
e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 17.01.2020.

PIERDERI
l Pierdut Certificat  Atestat 
Transport Marfă CPC la data 
28.12.2019 pe numele Pasere 
Adrian. Il declar nul.

l Oncioiu Vasile Întreprindere 
Famil ia lă ,  CUI:  24343774, 
F08/938/2008, cu sediul în com.
Moieciu, sat Moieciu, nr.9, jud.
Braşov, declară pierdut şi nul 
Certificat Constatator eliberat în 
baza declarației  pe proprie 
răspundere nr.72021/08.08.2008.

l DGPL, Sector 6, declară nulă 
scrisoarea de informare cu seria 
SOP, numărul 0000460.

l Pierdut Certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto pe numele Jugănaru Viorel 
Dorel, eliberat de ARR Dolj. Îl 
declar nul.

l Subsemnata Scirtocea Floren-
tina Gina declar că am pierdut 
Certificat de membru emis de 
OAMGMAMR, filiala Constanța, 
CM seria numărul CT003582 din 
16/03/2015. Totodată, declar 
certificatul nul.


