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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?

OFERTE SERVICIU
l SC Trans Grup Agapia SRL Sibiu 
angajează: -5 instalatori apă canal, -1 
excavatorist pentru excavatoare cu 
rotor de mare capacitate, -4 zidar 
roșar tencuitor, -14 tâmplar universal. 
Telefon: 0371.307.458.

l Viconex Trans SRL, cu sediul în 
mun.Vaslui, angajează 7 șoferi profe-
sioniști, cat.CE pentru transport 
intern și internațional mărfuri, în 
regim delegare și detașare pe terito-
riul Europei, experiență minim 6 
luni, buni vorbitori de limba rusă. 
Oferim salariu încadrare 2.700Lei. 
Relații tel.0721.959.100.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Independenţei nr. 4 
bis, etaj 1, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea a 2 
funcţii contractuale vacante de 
execuţie pe perioadă determinată de 
36 luni de referent tr. II (1 post) și 
asistent registrator principal debu-
tant (1 post), din cadrul Biroului de 
Înregistrare Sistematică -Serviciul 
Cadastru, pentru implementarea 
Programului Naţional de Cadastru și 
Carte Funciară. Concursul se va 
desfășura în perioada 19 -22.08.2019, 
orele 10.00. Perioada de depunere a 
dosarelor este 24.07.2019 -06.08.2019, 
la sediul OCPI Teleorman. Pentru 
date suplimentare consultaţi site-ul 
OCPI Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Serviciul Public Baia Populară 
Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, str.
Andrei Șaguna, nr.2, județul Sibiu, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant de consi-
lier juridic, gradul IA, conform HG 
(A) 286/2011. Concursul se va desfă-
șura la Serviciul Public Baia Populară 
Sibiu, Piața Mică, nr.25, cam.107 și 
constă în: -Probă eliminatorie cunoș-
tințe calculator în data de 14.08.2019, 
ora 10.00; -Probă scrisă în data de 
14.08.2019, ora 12.00; -Interviul în 
data de 21.08.2019, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -condițiile generale prevăzute 
de legislația în vigoare pentru 
ocuparea unui post vacant; -studii 
superioare juridice, absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în speci-
alitate de minim 3 ani; -vechime în 
muncă de minim 7 ani; -cunoștinţe de 
calculator avansate. Candidatii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 06.08.2019, 
ora 15.00, la Serviciul Public Baia 
Populară Sibiu, Piața Mică, nr.25, 
Sibiu. Relaţii suplimentare la Serviciul 
Public Baia Populară Sibiu, Piața 
Mică, nr.25, persoană de contact: 
Adelina Dănilă, telefon: 0269.214.445, 
e-mail: baia.populara@sibiu.ro.

l În conformitate cu prevederile 
Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017, 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, și a HG 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
Spitalul de Psihiatrie „Dr.Gheorghe 
Preda” Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.
Dr.D.Bagdasar, nr.12, județul Sibiu, 
organizează concurs/examen pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante: -infirmier -2 
posturi cu normă întreagă. Condiţiile 
specifice de participare la concurs: 
-absolvent(ă) de școală generală; 
-absolvent(ă) a unui curs de infirmi-
er(ă) sau să facă dovada că urmează 
un astfel de curs printr-o adeverință 
eliberată în acest sens; -vechime în 
muncă: minim 6 luni. Concursul/
examenul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.08.2019, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
21.08.2019, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Spitalului de 
Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” 
S i b i u ,  s i t u a t  î n  S i b i u ,  s t r.
Dr.D.Bagdasar, nr.12, județul Sibiu. 
Anunţul, bibliografiile și calendarele 
de concurs/examen se afișează la 
sediul Spitalului de Psihiatrie „Dr.
Gheorghe Preda” Sibiu și se publică 
pe site-ul spitalului: www.medici-
na-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la numărul de telefon: 
0269.214.335, interior: 164, Biroul 
Resurse Umane, persoană de contact: 
ec.Maria Oancea.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul 
în localitatea Făget, str.Spitalului, 
nr.4, județul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractual vacante de bucătar IV -1 
post la Blocul Alimentar al Spitalului 
Orășenesc Făget. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 14.08.2019, ora 10.00; -Proba prac-
tică în data de 14.08.2019, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 14.08.2019, 
ora 12.00. Concursul se va desfășura 
conform HG nr.286/23.03.2011 și va 
avea loc la Blocul Administrativ al 
Spitalului Orășenesc Făget. Condi-
țiile specifice pentru participarea la 
concurs: -studii -certificat de califi-
care profesională ca bucătar; 
-vechimea în specialitate nu este 
necesară. Pentru participarea la 
concurs, candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții generale: 
-îndeplinesc condițiile de studii; -nu 
au fost condamnați definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează. Candidații vor depune 

dosarele de participare la concurs 
până la data de 06.08.2019, ora 15.00, 
la sediul Spitalului Orășenesc Făget, 
str.Spitalului, nr.4. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, persoană de contact: econo-
mist Chelariu Belinda, telefon: 
0256.320.860, interior: 19, fax: 
0256.320.039.

l Școala Gimnazială Drăgotești, cu 
sediul în Comuna Drăgotești, județul 
Dolj, Tel.0251.456.539, anunță scoa-

terea la  concurs în data de 
16.08.2019, în cadrul proiectului 
„POCU/74/6/18/107115- Happy- 
Servicii educaționale integrate„ a 2 
posturi experți: 1 profesor SDS limba 
română, 1 profesor SDS informatică, 
perioada septembrie 2019-mai 2021. 
Informații suplimentare la sediul 
unității sau la numărul de telefon 
menționat, orele 08.00-12.00.

l Școala Gimnazială Mărgăritești, 
cu sediul în comuna Voineasa, 

județul Olt, tel.0764.132.281, 
anunță scoaterea la concurs în 
data de 16.08.2019, în cadrul 
pro iectu lu i  „POCU/140/4 / 
2/115088- Integra-Servicii comuni-
tare  in tegrate  în  comuna 
Voineasa”, a 2 posturi experţi: 1 
învățător SDS; 1 profesor SDS 
informatică, perioada septembrie 
2019-februarie 2021. Informații 
suplimentare la sediul unității sau 
la numărul de telefon menționat, 
orele 08.00-12.00.

Anunt

Ambasada Indiei la Bucuresti pune la vanzare un vehicul marca 
Nissan Pathfinder, model 2.5 DCI-190 CP, data primei folosiri 12.12.2010, 
manual, 146.000 km, conditie buna, culoare –gri metallic. Ofertele de 
pret se pot trimite in plic pana la data de 22 August ,2019 la adresa:

Sef de Cancelarie
Ambasada Indiei la Bucuresti

Bulevard Aviatorilor nr. 46, Sector 1, cod postal -011964

Pentru testarea masinii puteti face o programare in prealabil la tel:  +40372.147.428

Email: admn.bucharest@mea.gov.in

ã Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la v‰ nzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile la pretul de piata redus cu 30%: 

Nr 
crt Denumire bun mobil Nr. 

buc. Loc de inspectie Nr. de 
inmatriculare 

Valoare de 
vanzare 

14 buldoexcavator Komatsu D58E 1 com. Magurele - 133.597,10 
30 autoutilitara MAN 19-414 cu 

semiremorca Aufliga 1 com. Magurele  PH 13 JHW + 
PH13 HSV 31.202,50 

48 Scania P420 - autocamion cu 
remorca transport busteni 1 Bulgaria, fara 

inspectie 
PH 09 SSJ +PH 
09SWN 167.300,70 

49 autocamion specializat cu remorca 
transport busteni 1 Bulgaria, fara 

inspectie 
PH 09 WAX 
+PH 09UCR 169.000,30 

Valorile nu includ TVA. 

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fara TVA) de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi ” nainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc ” n 26.07.2019, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. ë n cazul neadjudecării v‰ nzarea va fi reluată ” n ziua de 
02.08.2019, respectiv 09.08.2019 aceeaşi oră, ” n acelaşi loc." 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la v‰ nzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile la pretul de piata redus cu 40%: 

Nr 
crt Denumire bun mobil Nr. 

buc. Loc de inspectie Nr. de 
inmatriculare 

Valoare de 
vanzare 

5 sistem calculator P 4  2 Plopeni - 71,40 	
6 sistem calculator  2 Plopeni - 262,80 	
8 server Intel Xeon QuadCore 2 GHz 1 Plopeni - 561,00 	
10 sistem Platin Intel DG31Pre5200 1 Plopeni - 118,20 	
21 Renault Symbol DCI 1 Plopeni Sat PH13FHA 3.958,20 	
25 Peugeot 407 1 Plopeni Sat PH72TIL 6.789,60 	
26 autoutilitara MAN F09/26372  1 Filipestii de Padure PH 09 JYW 48.075,00 	
33 Vagon dormitor   com. Caragiale   1.825,20 	
34 taf   com. Magurele   17.954,40 	
35 copiator BIZHUB 211 Konica 

Minolta 1 Plopeni - 322,80 	
36 rafturi lemn 1 Plopeni -  148,20 	
40 ferestre - 71 mp 71 Plopeni Sat -  2.776,20 	
41 fereastra - 4 mp 4 Plopeni Sat -  212,40 	
42 oblon mostra  1 Plopeni Sat -  175,20 	
44 usi celulare 18 Plopeni -  3.575,40 	
45 usi MDF 7 Plopeni -  1.030,20 	
47 Renault Clio 1 Bulgaria, fara 

inspectie PH 08 XXO 2.391,60 	

Valorile nu includ TVA. 

Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare (500 lei fara TVA) de la lichidatorul judiciar şi vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi ” nainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc ” n 26.07.2019, 
ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. ë n cazul 
neadjudecării v‰ nzarea va fi reluată ” n ziua de 02.08.2019, 09.08.2019, 16.08.2019 si 23.08.2019 aceeaşi oră, ” n 
acelaşi loc.	
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l Ansamblul Artistic Profesionist 
,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, cu 
sediul în Târgu Jiu, str. Traian nr.5, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractual 
vacante de execuție pe perioadă 
nedeterminată: - șofer I, la Comparti-
mentul tehnic; - instrumentist 
(contrabas), treapta profesională III 
la Secția orchestră. Concursul se va 
desfășura la sediul Ansamblului 
Artist ic  Profesionist  “Doina 
Gorjului’’ din Târgu Jiu și va consta 
în următoarele probe: - proba scrisă 
în data de 13 august 2019, ora 11:00; 
- proba interviu în data de 20 august 
2019, ora 11:00. Candidații trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: I. Condiții generale prevă-
zute de art.3 din Regulamentul-cadru 
anexă la H.G. nr. 286/2011 privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
țiilor contractuale; II. Condiții speci-
fice: Pentru postul de șofer I: - studii 
medii; - să aibă atestat profesional 
pentru transport călători; - să aibă 
cartelă tahograf pentru conducătorul 
auto; - să aibă cel puțin 10 ani 
vechime ca șofer. Pentru postul de 
instrumentist, treapta profesională 
III: - studii medii; - să știe să cânte la 
contrabass; - să scrie și să citească 
note muzicale la prima vedere. - să 
cunoască acompaniament la 
contrabas. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Ansamblului Artistic 
Profesionist “Doina Gorjului” 
Tg-Jiu, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării prezentului 
anunț în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea III-a, respectiv până pe 
06.08.2019 ora 14:00. Relații supli-
mentare se pot obține de la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist 
,,Doina Gorjului” Tg-Jiu, la secreta-
riatul instituției, telefon 0253/216179.

l SC KARTAL MOB SRL, cu sediul 
în comuna Ișalnița, județul Dolj, 
angajează hamal, fără experiență, 
studii generale. Tel.0758.254.186.

CITAŢII
l Potenţialii moştenitori legali/testamen-
tari cu domiciliul necunoscut sunt citaţi 
în data de 07.08.2019, la sediul Biroului 
Notarial Farcaş Ladislau Adrian din 
Hunedoara, Bulevardul Dacia, nr.4, bl.
E4, județul Hunedoara, în vederea 
dezbaterii succesiunii după defunctul 
Lazăr N. Mihail, CNP 1351031203146, 
decedat la data de 22.09.2003 în Mun.
Hunedoara, județul Hunedoara.

l Enache Gheorghe este chemat la 
Judecătoria Craiova la data de 
02.09.2019, CMF5, ca pârât în 
dosarul civil nr. 9418/215/2019, ce are 
ca obiect cererea de divorț introdusă 
de reclamanta Enache Ileana.

l Se citează numitul Colea Marin- 
pârât, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în mun.Reșița, str.Dealu Lupacului, 
nr.8, jud.Caraș Severin, pentru 
termenul din 25.09.2019, ora 9.00, la 
Judecătoria Reșița, în dosarul 
nr.796/290/2019, obiect- uzucapiune.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din mini-
cipiul Tulcea, str. Păcii, nr. 7, bl. P21, 
sc. C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data 
de 19.08.2019, ora 10:30, persoanele 
cu vocaţie succesorală legală sau 
testamentară, la succesiunea 
defunctei Zgulea Atena, decedată la 
data de 21.10.2018, cu ultimul domi-
ciliu în mun. Tulcea, în dosar succe-
soral nr. 78/2019, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

DVERSE
l Aceasta informare este efectuata 
de OMV Petrom SA, str. Coralilor, nr. 
22, sector 1, Bucuresti, ce intentio-
neza 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 supra-
fata si conducta de amestec sonda 
700 Oprisenesti” propus a fi amplasat 
in localitatea Ianca, extravilan, 
Judetul Braila. Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor 
nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 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 observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solicitan-
tului 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 S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul 
social în comuna Ariceștii Rahtivani, 
DN 72, Crângul lui Bot, KM 73+810, 
sat Nedelea, județul Prahova, anunţă 
public solicitarea de obținere a auto-
rizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Supermarket Lidl” amplasat în 
municipiul Brăila,  B-dul Doroban-
ților, nr. 3D, județul Brăila. Eventua-
lele propuneri și sugestii din partea 
publicului privind activitatea menţio-
nată vor fi transmise în scris și sub 
semnătură la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Brăila, municipiul 
Brăila, B-dul Independenței, nr. 14, 
bl. B5, parter, tel: 0339.401.834, 
0339 .401 .835 ,  0339 .401 .836 ; 
0746.248.732, E-mail:  office@apmbr.
anpm.ro în zilele de luni - joi, între 
orele 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00.

l S.C Max Estate SRL cu sediul în 
str. Traian, nr. 103, sector 2, Bucu-
rești, înregistrată la O.N.R.C 
-O.R.C.T.B cu C.U.I nr. 33079117 
informează pe cei interesanţi că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea 
autorizaţiei de mediu pentru activi-
tatea CAEN -5610 -restaurante. 
Desfașurată în str. Bd. Unirii nr. 31, 
sector 3, București, bloc 1, parter. 
Informaţii se pot solicita la sediul 
Agenţiei Pentru Protecţia Mediului 
București din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- în 
spatele benzinăriei Lukoil), între 
orele 9:00-12:00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul A.P.M București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Călărași, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.7, 8, 9, 10, 11, 12 începând cu 
data de 30.07.2019, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Comunei Călă-
rași, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Coșoveni, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.11 și nr.12 începând cu data 
de 31.07.2019, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Coșoveni, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menționate 
mai sus nu vor fi luate în considerare.

l Fermierul Nadlacan Cooperativa 
Agricola titular al proiectului pentru 
proiectul, DEZVOLTAREA ACTI-
V I TA T I I  F E R M I E R U L U I 
NADLACAN COOPERATIVA 
AGRICOLA” (FNC, buncar recep-
tie-celule stocare, punct comercial, 
extindere instalatie receptie/condifio-
nare si stocare cereale, platforme si 
alei carosabile, retea de canalizare - 
bazin vidanjabil, foraj alimentare cu 
apa) propus a se realiza in intravi-
lanul loc. Nadlac, jud. Arad; conform 
C.U. 106 din 13.08.2018 eliberat de 
Primaria Orasului Nadlac, jud. Arad. 

Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului din Arad, Splaiul 
Mures, FN, jud. Arad, in zilele de 
luni pana vineri, intre orele 8:00-
14:00, precum si la urmatoarea 
adresa de internet www.apmar.anpm.
ro Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 10 
zile de la data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului. 

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Brașov. 
Denumire UAT: Hârseni. Unitatea 
Administrativ-Teritorială Hârseni, 
județul Brașov, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele nr.22, 40, pe o peri-
oadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Data de început a afișării: 
30.07.2019. Data de sfârșit a afișării: 
30.09.2019. Adresa locului afișării 
publice: Cămin Cultural Sat Sebeș, 
situat în comuna Hârseni, sat Sebeș 
178, județul Brașov, precum și pe 
pagina de internet: http://www.
primariaharseni.ro. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Hârseni. Informații privind 
Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI, la adresa: 
www.ancpi.ro/pnccf/.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă (finanțatoare), în 
special denumirea, codul  fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Consiliul Local al Munici-
piului Bârlad, str.1 Decembrie, nr.21, 
Bârlad, judeţul Vaslui, telefon: 
0235.411.760, fax: 0235/416.867, 
www.primariabarlad.ro. Invită 
persoanele fizice și juridice fără scop 
patrimonial, respectiv asociaţiile și 
fundaţiile constituite conform  legii 
sau cultele religioase recunoscute 
conform legii, care îndeplinesc condi-
ţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, 
să depună propunerile de proiecte în 
scopul atribuirii contractelor de 
finanţare nerambursabilă, pentru 
domeniile: cultură, tineret, sport, 
activități cu specific social și culte 
religioase. 1.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă a proiec-
telor din domeniile: cultură, tineret, 
sport, activități cu specific social și 
culte religioase pe anul 2019 este 
prevăzută de Legea nr.350/2005, 

privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice, alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general și de Regulamentul privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local pentru 
activităţi nonprofit de interes local 
conform HCLM nr.101/24.04.2018, 
publicat pe site-ul oficial al autorității 
finanțatoare. 2.Sursa de finanţare a 
contractului: bugetul local al Munici-
piului Bârlad. 3.Domeniul pentru 
care se acordă finanțarea nerambur-
sabilă și suma alocată: -Culte religi-
oase: 120.000Lei; -Sport: 7.500Lei; 
-Cultură: 7.500Lei; -Tineret: 7.500Lei; 
-Activități cu specific social: 7.500Lei. 
4.Durata proiectelor: anul 2019. 5.
Data-limită de depunere a propune-
rilor de proiecte este 09 august 2019, 
ora 16.00 (cu diminuarea termenului 
de depunere a dosarelor la 15 zile, 
conform art.20 alin.(2) din Legea 
350/2005, motivat de faptul că even-
tualele  lucrări  de  reparaț i i , 
construcții și modernizări nu se pot 
efectua în sezonul rece). 6.Proiectele 
se depun într-un exemplar la sediul 
Primăriei Municipiului Bârlad, str.1 
Decembrie, nr.21, și vor avea menţi-
unea pe dosar pentru: „Comisia de 
evaluare pentru finanțări nerambur-
sabile acordate de la bugetul local 
pentru activități nonprofit de interes 
local”. 7.Selecţia și evaluarea propu-
nerilor de proiecte în vederea obţi-
nerii finanţării nerambursabile se va 
face de  către Comisia de evaluare 
pentru finanțări nerambursabile 
acordate de la bugetul local pentru 
activități nonprofit  de interes local, 
constituită prin dispoziţia Primărului 
Municipiului Bârlad, în perioada 12 
august-14 august 2019. Finanţările 
nerambursabile trebuiesc însoţite de o 
contribuţie de minimum 10% din 
valoarea totală a finanțării din partea 
beneficiarului. Documentaţia pentru 
elaborarea și prezentarea propunerii 
de proiect este în conformitate cu 
art.20 din Regulamentul privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local pentru 
activităţi nonprofit de interes local 
existent pe site-ul Primariei Munici-
pului Bârlad. Informaţii și clarificări 
cu privire la documente se pot obţine 
de la secretarul comisiei din cadrul 
Primăriei Municipiului Bârlad, Servi-
ciul Contabilitate, etaj 1, camera 17, 
telefon: 0235.411.760, int.220. Data 
transmiterii anunţului de participare 
către Monitorul Oficial: 22.07.2019.

l S.C. Laboratorio di Gelato SRL cu 
sediul in Str. Viitorului, nr. 88-90, 
Sector 2, Bucuresti, inregistrata la 
ONRC cu CUI nr. RO38372109, 
informeaza pe cei interesati ca s-a 
depus solicitarea pentru emiterea 
autorizatiei de mediu pentru activi-
tatea de fabricare a inghetatei, 
productia de prajituri si comerciali-
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zarea painii si a produselor zaharoase 
in magazine, desfasurata in punctul 
de lucru din Vasile Alecsandri, nr.4, 
Sector 1, Bucuresti. Informatiile la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Bucuresti din sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, intre orele 
9-12, de luni pana vineri. Propuneri 
sau contestatii se pot depune la 
sediul APM Bucuresti in termen de 
10 zile de la data publicarii prezen-
tului anunt.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea Administrativ 
–Teritorială Apold, din județul 
Mureș anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 37 începând 
cu data de 29 iulie 2019 pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primă-
riei Comunei Apold, conform 
art.14, alin.(1) și (2) din Legea 
nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Nați-
onale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

ADUNARI GENERALE
l Lichidator Ștefănescu-Popovici 
Ramona Angela CII, atestat UNPIR 
1 B4198, e-mail: office@cabinetpopo-
vici.ro notifică dizolvarea Asociației 
Euro-Atlantică Manfred Worner 
CIF: 8431130, dispusă de Judecă-
toria Sector 1 București, dosar 
13004/299/2018 și convocarea 
Adunării creditorilor la data de 
08.08.2019, ora 12.00, București, 
sector 2, str.Toamnei, nr.118, sc.2, 
ap.2AB.

LICITAŢII
l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
imobile la valoarea de piata redusa 
cu 30%(cladire complex) Plopeni, str. 
Republicii, nr. 21,jud. Prahova - 
spatiu administrativ, suprafata utila 
319 mp, data construirii 1969 = 
377.554,10 lei fara TVA, (constructii 
industriale) Plopeni Sat, comuna 
Dumbravesti, punct gara, jud. 
Prahova - cladire magazie(baraca 
metalica), baraca metalica, bazar, 
sopron, cabina wc, baraca si plat-
forma betonata, suprafata utila 

604,67 mp, data construirii 1980 
amenajata partial in 2012 = 
142.387,70 lei fara TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar 
și vor depune documentele de parti-
cipare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 26.07.2019, ora 13/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
02.08.2019, 09.08.2019 si 16.08.2019 
aceeași oră, în același loc.

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la 
valoarea de piata redusa cu 30% 
(50.802,50 lei fara TVA) bun imobil 
(teren intravilan) in suprafata de 
792,09 mp situat in Tuzla, str. Morii 
(str.  Meduzei),  nr.  5 A, jud. 
Constanta. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la lici-
taţie cu cel putin o zi înainte de data 
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
26.07.2019, ora 14/00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 

sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
02.08.2019, 09.08.2019 si 16.08.2019 
aceeași oră, în același loc.

PIERDERI
l SC Gatcom Consult SRL, având 
J22/187/2006 și CUI: 18330958, 
declară nul certificatul constatator 
pentru terți, ca urmare a pierderii 
acestuia.

l Pierdut atestat profesional trans-
port marfă și atestat profesional 
transport ADR pe numele Codinoiu 
Avram Daniel, eliberate de ARR. Le 
declar nule.  

l Societatea Comercială Pet Product 
SRL, cu sediul în București, str.Preci-
ziei, nr.1, Tronson 2, et.3, Sector 6, 
aduce la cunoștină pierderea Regis-
trului Unic de Control pentru 
punctul de lucru din Oraș Năvodari, 
str.Constanței, nr.26, jud.Constanța. 
Registrul unic de control a fost  achi-
z i ț i o n a t  c u  f a c t u r a 
nr.8018173/05.03.2014 emis de 
Direcția Generală a Finanțelor 
Publice București.

l Pierdut Hotărârea nr.4246 din 
11.04.2003 eliberată de Casa de 
Pensii a Municipiului București, 
Comisia Pentru Aplicarea Legii 
nr.189/2000 pe numele Barba 
Tascu.

l Pierdut certificat de înregistrare 
firma Agrohorticola Uzunu SRL cu 
J52/237/1991, CUI RO 1298607, 
seria B, număr 2621207, cu sediul în 
sat Uzunu com. Călugăreni, jud. 
Giurgiu. Îl declar nul.

l Pierdut certificat constatator nr. 
704 eliberat de ORC Mehedinţi, la 
data de 16.01.2008 pe numele Top 
Decor Service SRL. Se declară nul.

l Pierdut certificat de înregistrare 
SC Antade BTS Management SRL 
CUI 36097703, J40/7086/2016, sediu 
strada Berzei nr. 33, bl. 25A, sc. 1, et. 
5, ap. 17. Îl declar nul.

DECESE
l Cu nespusă durere, familia anunță 
încetarea din viață la data de 
12.07.2019 a domnului judecător 
LUCIAN STÂNGU.



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

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă

Camere video anti- 
bătaie, în grădinițe
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Joi 9 mai 2019 ∙ Serie nouă ∙ nr. 369 (7681) ∙ 2,8 lei
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Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

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

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

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

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

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

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

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


