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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Muncitori  construcți i 
pentru  Os lo ,  Norveg ia . 
Salariu 1.500 Euro, cazare. 
0784.889.939.

l SC Geraico Prod Com 
SRL- angajeaza manipulant 
marfa s i  spalator  vase . 
Cerinte - studii medii. Oferta: 
salariu atractiv, tichete de 
masa. Cv-urile se vor depune 
la sediul firmei din Hateg, str. 
T. Vladimirescu, bl. 30B, jud. 
Hunedoara.  sau e-mai l : 
office@geraico.ro, tel/fax 
0254777787.

l SC Tara Hategului SA- 
angajeaza spalator vase. 
Cerinte - studii medii. Oferta: 
salariu atractiv, tichete de 
masa. Cv-urile se vor depune 
la sediul firmei din Hateg, str. 
T. Vladimirescu, bl. 30B, jud. 
Hunedoara. sau  sau e-mail: 
office@geraico.ro, tel/fax 
0254777787.

l Wanshun Shop SRL cu 
sediul social în Rosiori de 
Vede, Strada Mihail Kogaln-
ceanu nr. 1 , Complex Comer-
cial Macul, Etaj 2, Judetul 
Teleorman, 
J34/275/25.02.2019, CUI: 
4 0 6 9 2 6 7 9  A n g a j e a z a : 
Lucrator comercial cod COR 
522303 - 2 posturi, Vânzător 
cod COR 522101 - 2 posturi, 
Agenți de securitate cod COR 
541401 - 2 posturi. CV-urile se 
depun la sediul firmei pana la 
data de 24.09.2019, selecția va 
avea loc la data de 25.09.2019, 
ora 09:00.

l Specialist achiziții. Libră-
riile Hamangiu angajează 
per soană  d inamică ,  cu 
gândire constructivă, bun 
organizator, abilități de nego-
ciere, disponibilitate pentru 
deplasări. Cunoștințe MS 
Office. Permis auto cat.B. 
Experiență minimă: 1 an în 
achiziții. Rog trimiteți CV la: 
distributie@hamangiu.ro. 
Informații suplimentare la 
0724.364.369.

l Serviciul Public Adminis-
traţia Pieţelor Petroșani, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui  post de natură 

c o n t r a c t u a l ă ,  a s t f e l :  - 
muncitor necalificat - 1 post. 
Pentru a ocupa un post 
contractua l  vacant  sau 
temporar vacant candidații 
trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții generale, 
conform art. 3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286 
din 23 martie 2011, cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare. Condiţii de participare 
la concurs  -  studii generale/8 
clase/, - nu se cere vechime în 
muncă. Concursul se va orga-
niza la sediul Administrației 
Piețelor Petroșani ,în data de 
16 octombrie  2019, ora 10  
proba practica , data și ora 
interviului vor fi comunicate 
ulterior. Dosarele de înscriere 
la concurs pot fi depuse din 
data de 24.09.2019 până în 
data de 07.10.2019,  ora 14,  
la registratura Administrației 
Piețelor  Petroșani, (după ce 
vor fi  verificate la Comparti-
mentul de resurse umane ). 
Relaţii suplimentare pot fi 
o b ţ i n u t e  l a  t e l e f o n 
0254/542622 sau la sediul 
instituţiei.

l Oficiul de Cadastru și 
P u b l i c i t a t e  I m o b i l i a r ă 
Teleorman, cu sediul  în 
Alexandria, str. Indepen-
denţei nr. 4bis, etaj 1, judeţul 
Teleorman, în conformitate 
cu prevederile art. 39 din 
Regulamentul aprobat prin 
HG 286/2011 cu modificările 
și completările ulterioare, reia 
procedura de concurs pentru 
ocuparea a 3 funcţii contrac-
tuale vacante de execuţie pe 
perioadă nedeterminată de 
asistent registrator principal 
debutant din cadrul Servi-
ciului Publicitate Imobiliară: 
două posturi la BCPI Alexan-
dria și  un post la BCPI 
Zimnicea. Concursul se va 
desfășura în perioada 17 
-22.10.2019, orele 10.00. Peri-
oada de depunere a dosarelor 
este 24.09.2019 -07.10.2019, la 
sediul OCPI Teleorman. 
Pentru date suplimentare 
consultaţ i  s i te-ul  OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Anunț concurs pentru 
posturi contractuale. Comuna 
Sântandrei, cu sediul în loc. 

Sântandrei, strada Principală, 
nr.452, județul Bihor, organi-
z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
o c u p a r ea  u r m ă t o a r e l o r 
posturi contractuale vacante 
din cadrul Creșei Sântandrei, 
a p r o b a t e  p r i n  H . G . 
nr.286/2011, modificată și 
c o m p l e t a t ă  d e  H . G . 
nr.1027 /2014 .  Educator 
-puericultor, gradul I, studii 
medii(M) -1 post. Condiții 
specifice: studii liceale în 
domeniul pedagogic, speciali-
zarea învățători -educatoare, 
absolvite cu diplomă de baca-
laureat sau studii de lungă 
durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în 
domeniul -Științe ale educa-
ției, specializarea -Pedagogia 
învățământului primar și 
preșcolar sau psihopedagogie; 
-vechime în specialitatea 
studiilor -1 an. Notă: pentru 
postul de educator -pueri-
cultor se solicită în plus pe 
lângă diploma de studii curs 
autorizat de puericultură sau 
educație timpurie. În cazul în 
care candidatul admis nu 
prezintă acest curs, se obligă 
printr-o declarație scrisă ca 
într-un termen de 3 luni să 
participe la un curs în acest 
sens. Îngrijitor -2 posturi. 
Condiții specifice: studii 
gimnaziale sau liceale (G sau 
M) -atestate cu diplomă de 
absolvire; -vechime în specia-
litatea studiilor -nu este nece-
sară. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: 
Proba scrisă pentru postul de 
educator -puericultor: data de 
15.10.2019, ora 10,00 la sediul 
instituției Comuna Sântan-
drei. Proba practică pentru 
posturile de îngrijitor: data de 
15.10.2019, ora 13,00 la sediul 
Creșei Sântandrei. Proba de 
interviu: data de 17.10.2019, 
ora 10,00 la sediul instituției 
Comuna Sântandrei. Dosa-
rele de înscriere se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial. 
D a t e  d e  c o n t a c t : 
tel.0259/468950, Comparti-
mentul resurse umane.

l Spitalul de Pneumoftizio-
logie Leordeni, cu sediul în 
localitatea Leordeni, str.Colo-
niei, nr.106, județul Argeș, 

organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contrac-
tual vacant: -1 post vacant: 
asistent medical șef, speciali-
tatea generalist, studii postli-
ceale, în cadrul Secției de 
Pneumologie I, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul unității, 
a s t f e l :  1 . P r o b a  s c r i s ă , 
15.10.2019, ora 11.30; 2.Inter-
viul, 21.10.2019, ora 10.00. 
P e n t r u  p a r t i c i p a r e a  l a 
concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: Criterii la angajare: 
-diplomă de școală sanitară 
postliceală (nu se acceptă 
diplomă de licență); -examen 
pentru obţinerea gradului de 
principal ;  -cert if icat  de 
m e m b r u  O A M G M A M R 
-specialitatea medicină gene-
rală, avizat și valabil la data 
concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual (pentru 
persoanele care exercită 

profesia de asistent medical 
generalist) sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, 
eliberată de OAMGMAMR 
(în cazul persoanelor care nu 
exercită profesia de asistent 
medical generalist); -curs 
management  spi ta l icesc 
pentru directorii de îngrijiri și 
asistenții șef, efectuat la 
Școala Națională de Sănătate 
Publ ică  ș i  Management 
Sanitar; -curs auditor în 
domeniul calității; -curs inter-
pretare EKG și intervenție de 
urgență. Vechime minimă în 
muncă: 5 ani vechime ca asis-
tent medical. Taxa de concurs 
este de 150 de lei. Candidații 
vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data 
de 07.10.2019, ora 14.00, la 
sediul Spitalului de Pneumof-
tiziologie Leordeni. Relaţii 
suplimentare la sediul Spita-
lului de Pneumoftiziologie 
L e o r d e n i ,  p e r s o a n ă  d e 

ANUNȚ

  Subscrisa SC Kilimanjaro SRL - în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. I. 
Corvin, nr. 4, sc.3, ap.6, Nr. Reg. Com. J11/1069/2005, CUI 18193036, jud. 
Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut 
faptul că în data de 03.10.2019, ora 11, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare 
privind vânzarea următoarelor bunuri mobile:
 1. circular electric Posch Leidnitz (1 buc. - defect) - 138 euro  
  2. motostivuitor Linde (1 buc. - defect) - 690 euro
CaietulCaietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea 
de 100 lei (plus TVA). Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea 
la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație 
este de 10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare mobil licitat. În cazul 
în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 03.10.2019, următoarele licitații vor 
avea loc în zilele: 16.10.2019, 23.10.2019, 30.10.2019, 06.11.2019. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului 
judiciajudiciar.
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contact: Jr. Stan Raluca-Mi-
haela, telefon: 0248.653.695, 
fax: 0248.653.690, e-mail: 
mihaela.stan@spitalleordeni.
ro

l Unitatea Militară 01252 
Caracal ,  din Ministerul 
Apărării Naționale, județul 
Olt, organizează concurs de 
ocupare pe perioadă nedeter-
minată  a  unui  pos t  de 
personal civil contractual 
vacant, conform Hotărârii 
Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare, astfel: -1 post 
muncitor calificat IV (tini-
chigiu învelitor), studii medii/
generale, fără experiență. 
Probele de concurs se vor 
desfășura la sediul unităţii, 
astfel: -proba practică: în data 
de 15.10.2019, ora 09.00; 
-proba interviu: în data de 
21.10.2019, ora 10.00. Dosa-
rele de concurs se depun la 
sediul Unităţii 01252 Caracal 
în perioada 24.09-07.10.2019, 
între orele 08.00-16.00. Detalii 
privind condiţiile generale și 
specifice pentru ocuparea 
posturilor, conţinutul dosa-
rului, tematica și bibliografia 
de concurs se pot obţine la 
sediul unităţii, str.Înfrăţirii, 
nr.7, localitatea Caracal, jud.
O l t  s a u  l a  t e l e f o n : 
0249.515.860, persoană de 
contact: sg.maj.Matei Mihai.

l Anunț.În conformitate cu 
prevederile art. 1 alin. 1 din 
Regulamentul-Cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contrac-
tuale  ș i  a  cr i ter i i lor  de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superi-
oare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 
Institutul de Studii Avansate 
pentru Cultura și Civilizația 
Levantului ,  organizează 
concurs la data de 17 octom-
brie 2019,  la sediul  din 
Bd.Constantin Prezan nr.2A, 
sector 1, București, pentru 
o c u p a r e a  u r m ă t o a r e l o r 
posturi contractuale vacante 
de conducere și execuție:  
1post-expert (S) grad IA în 
cadrul Compartimentului 
Achiziții publice; 1 post-con-

silier (S)IA în cadrul Servi-
ciului comunicare, editare, 
bibliotecă, IT (activitate de 
redacție); 1 post-consilier (S)
IA în cadrul Serviciului 
comunicare, editare, biblio-
tecă, IT (relații publice); 1 
post-expert (S)IA  în cadrul 
Servic iului  comunicare , 
editare, bibliotecă, IT (comu-
nicare în limba engleză); 1 
post-referent (M)IA în cadrul 
Compartimentului adminis-
trativ-tehnic. Concursul va 
consta în 3 etape succesive, 
după cum urmează: seleția 
dosarelor de înscriere; proba 
scrisă-17 octombrie 2019-ora 
susținerii concursului va fi 
anunțată pe site-ul Institu-
tului la secțiunea “Cariere”; 
susținerea interviului care se 
va comunica odată cu rezul-
tatul de la proba scrisă. 
Condițiile generale și condi-
țiile specifice se regăsesc pe 
site-ul Institutului. Anunțul 
de concurs este disponibil 
online accesând adresa: www.
institutlevant.ro secțiunea 
Cariere.  Bibliografia de 
concurs se găsește pe site-ul 
ISACCL, secțiunea Cariere. 
Dosarele se depun în perioada 
24 septembrie 2019-07 octom-
brie 2019, la sediul Institu-
t u l u i  d i n  B d . M a r e ș a l 
Constantin Prezan nr. 2A, 
sector 1, București, în inter-
valul orar luni-joi 8.30-16.30 
și vineri 8.30-14.00. Infor-
mații suplimentare se pot 
obț ine de la  secretariat 
I S A C C L  t e l e f o n : 
0723.289.799

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov cu sediul în 
comuna Cernica, str. Traian 
nr.10, județul Ilfov organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată  a funcției 
contractuale de execuție 
vacante de muncitor necali-
ficat întreṭinere- personal 
auxiliar in cadrul aparatului 
de specialitate al primarului 
comunei Cernica, județul 
Ilfov. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județul 
Ilfov, în data de  21 octombrie 
2019, la ora 11.00- proba 
scrisă și 23 octombrie 2019  
- in terv iu l .  Dosare le  de 
înscriere la concurs se pot 

depune în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, 
partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov.  Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la 
art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de parti-
cipare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, 
județ Ilfov. Cerințe muncitor 
necalificat întreṭinere: Studii 
minime generale, minim 2 ani 
vechime. Relaţii suplimentare 
se  pot obţine la sediul Primă-
riei comunei Cernica, județ 
Ilfov și  la nr.de telefon  
(021)369.53.08.

l Primăria Comunei Iecea 
Mare, cu sediul în localitatea 
Iecea Mare, nr.127A, judeţul 
Timiș, CUI: 16517225, în 
temeiul HG nr.286/2011, 
modificată și completată de 
HG nr.1027/2014, organizează 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
t u a l e  v a c a n t e :  - 1  p o s t 
muncitor  cal if icat ,  post 
vacant în cadrul Comparti-
mentului Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă și Canali-
zare; -1 post muncitor necali-
ficat, post vacant în cadrul 
Compartimentului Serviciul 
Public Edilitar Gospodăresc. 
Concursul se va organiza la 
sediul Primăriei Iecea Mare, 
loca l i ta tea  Iecea  Mare , 
nr.127A, judeţul Timiș, astfel: 
-Proba practică în data de 
20.10.2019, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Condiţii generale: -are cetă-
ţenia română, cetăţenia altor 
state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor apar-
ţinând Spaţiului Economic 
European și domiciliul în 
România; -cunoaște limba 
română scris și vorbit; -are 
vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; -are 
capacitate deplină de exer-
ciţiu; -are stare de sănătate 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de 

familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplinește condi-
ţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor 
postului scos Ia concurs; -nu a 
fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infrac-
ţ iuni  contra umanităţi i , 
contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu, sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justi-
ţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârște cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu 
exerci tarea funcţ ie i ,  cu 
excepţia situaţiei în care a 
i n t e r v e n i  r e a b i l i t a r e a . 
Condiţii specifice: -studii 
medii absolvite cu diplomă; 
-vechimea în specialitatea 
studii lor:  nu este cazul. 
Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de 03.10.2019, 
ora 16.30, la sediul UAT Iecea 
Mare. Relaţii suplimentare la 
sed iu l :  l oc . Iecea  Mare , 
nr.127A, jud.Timiș, persoană 
de contact: Achim Daniela, 
telefon: 0256.365.713.

l Anunt concurs recrutare 
p e r s o n a l  c o n t r a c t u a l 
Primăria Mătăsaru, judeţul 
Dâmboviţa, organizeaza 
concurs recrutare personal 
contractual perioadă nede-
terminată și anume: -Refe-
r e n t  - î n  c a d r u l 
compartimentului Asistenta 
Sociala. Poate participa la 
concursul pentru ocuparea 
u n u i  p o s t  v a c a n t  s a u 
temporar vacant, persoana 
care îndeplinește următoa-
rele condiții: a) are cetățenia 
română, cetățenie a altor 
state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor apar-
ținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în 
România; b) cunoaște limba 
română, scris si vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; d) are 
capacitate deplină de exer-
cițiu; e) are o stare de sănă-
tate corespunzatoare postului 
pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței 
m e d i c a l e  e l i b e r a t ă  d e 
medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f) 
îndeplinește condițiile de 

s tudi i  ș i ,  dupa caz ,  de 
vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g) 
nu a fost condamnat a defi-
nitiv pentru savârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau in 
legătură cu serviciul, care 
impiedică înfăptuirea justi-
ției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infrac-
țiuni savârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a 
interveni t  reab i l i tarea . 
Condiţii specifice pentru 
postul vacant de Referent; a) 
studii medii absolvite cu 
diplome de bacalaureat; b) 
cunostinte P.C. -Microsoft 
Office; c) capacitate de adap-
tare; d) capacitate de comu-
nicare. Data desfășurării 
probei scrise este 11 octom-
brie 2019 și va avea loc la 
sediul Primăriei comunei 
Mătăsaru la ora 10:00 iar 
interviul în termen de 5 zile 
lucratoare de la proba scrisa. 
-Termenul limită pentru  
depunerea dosarelor este 
06.10.2019. Date de contact: 
Comuna Mătăsaru ,  sat 
Crețulesti, nr.78, telefon: 
0728006040, persoană de 
contact Naie Radu -Primar. 
-Mentionăm ca dorim publi-
carea in cotidianul Jurnalul 
N a t i o n a l ,  î n  d a t a  d e 
23.09.2019.

PRESTĂRI SERVICII
l Firmă montează țiglă 
metalică tip Lindab plus 
p lacăr i  po l i s t i r en .  Te l . 
0755.849.716.

CITAŢII
l  S e  c i t e a z a  M u s c a l u 
Constantin, cu ultimul domi-
c i l i u  i n  P a c u r e t i ,  j u d . 
Prahova,  la Judecatoria 
Valenii de Munte in dosarul 
nr. 3941/331/2016 pentru 
termenul din 24.09.2019.

l Numita Manolache (fosta 
Lupoae) Ionelia, cu domiciliul 
legal in mun. Galati, str. 
Costache Conachi nr. 5, bl. 
L3, sc. 1, ap. 3, jud. Galati, 
este citata la Tribunalul 
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GATA!
Simplu, nu?

Galati in data de 11.10.2019, 
i n  d o s a r u l  c i v i l  n r. 
2712/121/2019, sala 3, ora 
08:30 in proces cu DGASPC 
Galati ,  avand in vedere 
prevederile legii nr. 273/2004.

l Sotii Muntoi Alexandrina 
și Muntoi Simion, va insti-
intam ca sunteti invitati sa va 
prezentati la sediul biroului 
Gunescu Tudor Marinela 
Daniela, in Craiova, str 
A.I.Cuza, bl. M18D, parter, 
pentru a aditiona contractul 
de vanzare aut. nr. 1080/2001.

l Se citează numitul Carp 
Aurel în cauză dosar nr. 
6288/290/2018 al Judecătoriei 
Reșița,  cu obiect partaj 
bunuri comune, având ca 
reclamantă pe numita Belcea 
Maria, pentru termenul de 
judecată din data de 22 
octombrie 2019.

l Prin prezenta se aduce la 
cunoștința persoanelor intere-
sate că la această instanță, 
sub dosar nr. 591/289/2019, 
petenta Ceontea Ioana, a 
formulat cerere de consta-
tarea dobândirii dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, 
asupra cotei  de 1/1 din 
terenul  în suprafață de 
2214mp situat în comuna 
Deda, județul Mureș, fără 
număr administrativ, compus 
din teren intravilan în supra-
față de 1074mp, înscris în CF 
nr.51810 Deda, nr. top 592 și 
teren extravilan în suprafață 
de 1140mp, înscris în CF 
nr.51809 Deda, nr. top. 593/2. 
Persoanele interesate pot face 
opoziție la cererea petentei, 
până la termenul de judecată 
din 13 noiembrie 2019, în 
l ipsa  aces te ia  ins tanța 
urmând să treacă la jude-
carea cauzei.

l RCS&RDS S.A. cheamă în 
judecată pe Cocîrlău Geor-
g i a n a  - A l i n a  î n  d o s a r 
13721/318/2018, Judecătoria 
Târgu Jiu, Complet C14, în 
data de 03.10.2019, ora 09.00.

l Se notifică pentru termenul 
de judecată din 26.09.2019 
invocarea  dreptu lu i  de 
proprietate prin uzucapiune 
de către petenții Cîrpaci Emil 

și Cîrpaci Floriana, ambii din 
Covăsânț, au invocat dobân-
direa dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra 
parcele i  înscr isă  în  CF 
nr.301067 Covăsînț nr. top. 
893.894, în suprafață de 2.160 
mp, proprietar tabular fiind 
Duma Ioan.

l Se citează Moștenirea 
defunctului Tripon Vasile, cu 
domiciliul necunoscut, în 
proces cu reclamantul Jichița 
Gheorghe, la Judecătoria 
Lipova, pentru cerere având 
ca obiect partaj judiciar- 
sistare indiviziune, cu termen 
de judecată la 26.09.2019.

l Domnul Radu C. Benoni, 
cu domiciliul în com. Oteșani, 
sat  Cârstănești ,  județul 
Vâlcea este chemat la Judecă-
toria Horezu, complet C3PC, 
în data de 05.11.2019, ora 
09.00, în calitate de pârât, în 
proces cu Radu Georgeta, în 
calitate de reclamantă, în 
dosar nr. 726/241/2019, ce are 
ca obiect divorț.

DIVERSE
l Uniunea Națională pentru 
Progresul României a depus 
cerere pentru modificare 
Statut conform legii parti-
delor la Tribunalul București.

l SC Avicola Focsani SA cu 
sediul in Focsani  Bd. Bucu-
resti nr. 79,  tel. 0237216690, 
beneficiara a proiectului 
” r e t e h n o l o g i z a r e  l a n t 
alimentar la Avicola Focsani 
SA - Mun Focsani, Calea 
Munteniei Nr 3”  anunta ca 
intentioneaza sa solicite de la 
SGA Vrancea Avizul de 
gospodarirea apelor pentru 
aceasta investitie. Persoanele 
care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare sau care 
intentioneaza sa transmita 
observatii, sugestii si reco-
mandari se pot adresa solici-
tantului la telefonul sau 
adresa mentionate.

LICITAŢII
l România, Județul Timiș. 
Comuna Cenei, Cod fiscal 
5286753, Tel.0256.366.101, 
Fax: 0256.366.416, www.
cenei.ro, e-mail: primăria.

cenei@cjtimiș.ro. 
Nr.3200/18.09.2019. ANUNȚ. 
Primăria Comunei Cenei, 
județul Timiș, concesionează 
prin licitație publică teren 
extravilan “livadă” în supra-
față de 5.930mp, situat în 
localitatea Bobda- comuna 
Cenei, în vederea înființării 
unei livezi și sediul adminis-
trativ. Licitația va avea loc la 
sediul Primăriei Cenei, locali-
tatea Cenei, nr.134, județ 
Timiș, în data de 14.10.2019, 
ora 11.00. Pentru informații 
suplimentare 
tel.0256.366.101. Primar, Ing.
Ilaș Gabriel.

l Penitenciarul Mărgineni, 
com. I.L. Caragiale, str. 
Moreni, nr. 1, judetul Dâmbo-
viţa, tel. 0245660210, fax 
0245660211, organizează lici-
taţie publică pentru închiri-
erea unui spaţiu destinat 
activităților productive cu 
persoanele private de liber-
tate, în cadrul Penitenciarului 
M ă r g i n e n i ,  î n  d a t a  d e 
15.10.2019, orele 10:00. Docu-
mentaţiile pentru elaborarea 
și prezentarea ofertelor se 
obțin în urma unei solicitări 
adresate unității organiza-
toare. Relaţii suplimentare la 
sediul Penitenciarului Mărgi-
neni, tel 0245660210, int. 142, 
e-mail achizitii.pmargineni@
anp.gov.ro.

l Arsat Industrie SRL, cu 
sediul in oras Pecica, strada 
601, nr.53,  titular al PUZ - 
extindere zona industrie 
nepoluanta, depozitare si 
servicii, amplasat in: oras 
Pecica, intravilan / extravilan, 
conform, C.F. nr. 310849, C.F. 
nr. 308600, C.F. nr. 301229, 
C.F. nr. 307467, C.F. nr. 
308547, C.F. nr. 308548, C.F. 
nr. 308550, C.F. nr. 308598, 
C.F. nr. 309822, C.F. nr. 
309941 și C.F. nr.312773 
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu. 
Informatiile privind conti-
nutul documentatiei tehnice a 
proiectului propus pot fi 
consultate la sediul APM 
Arad, str. Splaiul Muresului 
F.N, in zilnic (orele 8:00 - 
16:00). Observatiile publicului 
se primesc la sediul APM 

Arad, str. Splaiul Muresului 
F.N, in termen de 15 zile de la 
publicarea anuntului.

l În conformitate cu preve-
derile Ordinului MLPTL 
nr.1802/2002, Spitalul Clinic 
CF Iași, cu sediul în str. 
Garabet Ibrăileanu, nr.1, 
anunță organizarea licitației 
publice deschise în vederea 
închirierii spațiilor situate în: 
str.Banu, nr.12, în fosta 
clădire a Laboratorului Psiho-
logic CF Iași; str.Garabet 
Ibrăileanu, nr.1, corp Bucătă-
rie-Spălătorie, și teren situat 
în str.Garabet Ibrăileanu, 
nr.1, Iași. Închirierea se va 
face pentru o perioadă de 5 
ani, cu posibilitatea prelun-
girii acesteia. Detalii supli-
mentare privind spațiile de 
închiriat, precum și docu-
mentația necesară partici-
pării la licitație pot fi obținute 
de la sediul Spitalului Clinic 
CF Iași, precum și de pe 
site-ul spitalului: http://www.
spitaluniversitarcfiasi.ro. 
Data-limită pentru depu-
n e r e a  o f e r t e l o r  e s t e 
07.10.2019, ora 9.00, la secre-
tariatul unității, iar deschi-
derea acestora va avea loc în 
data de 07.10.2019, ora 11.00, 
la aceeași adresă.

l În conformitate cu preve-
derile Ordinului MLPTL 
nr.1802/2002, Spitalul Clinic 
CF Iași, cu sediul în str. 
Garabet Ibrăileanu, nr.1, 
anunță organizarea licitației 
publice deschise în vederea 
închirierii spațiilor situate în: 
mun.Suceava, str.N.Iorga, 
nr.9, în clădirea Ambulato-
riului de Specialitate CF 
Suceava; în oraș Rădăuți, str. 
Gării, în clădirea Dispensa-
rului Medical Stația CF 
Rădăuți; în oraș Fălticeni, str.
Matei  Milo,  în  c lădirea 
Dispensar Medical Fălticeni; 
în oraș Vatra Dornei, str.Schi-
tului, nr.3, bloc B3, parter. 
Închirierea se va face pentru 
o perioadă de 5 ani, cu posibi-
litatea prelungirii acesteia. 
Detalii suplimentare privind 
spațiile de închiriat, precum 
și documentația necesară 
participării la licitație pot fi 
obținute de la sediul Spita-
lului Clinic CF Iași, precum 

și de pe site-ul spitalului: 
http://www.spitaluniversitarc-
fiasi.ro. Data-limită pentru 
depunerea ofertelor este 
07.10.2019, ora 9.00, la secre-
tariatul unității, iar deschi-
derea acestora va avea loc în 
data de 07.10.2019, ora 11.00, 
la adresa: str.Garabet Ibrăi-
leanu, nr.1, Iași.

l Pen i t enc iaru l -Sp i ta l 
Mioveni cu sediul în Mioveni, 
B-dul Dacia, nr. 1, județul 
Argeș, tel. 0248.260.000, fax 
0248.260.143, organizează în 
data de 15.10.2019, ora 1100, 
licitaţie publică pentru înche-
ierea unui contract în scopul 
implementării unui sistem de 
telefonie în vederea exerci-
tării dreptului deţinuţilor la 
convorbiri telefonice, în 
condiţiile stabilite de Decizia 
nr. 463/2017 completată și 
modificată a directorului 
general al Administrației 
Naționale a Penitenciarelor. 
Taxa de participare la licitație 
este de 500 de lei. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 35 
lei/mp./lună. Documentația 
de atribuire și caietul de 
sarcini se pot obţine contra 
cost, pentru suma de 30 lei, 
direct de la sediul Penitencia-
rului-Spital Mioveni, în baza 
unei solicitări scrise . Acestea 
pot fi solicitate și gratuit, în 
format electronic, la adresa 
de e-mail  achizitii.spmio-
veni@anp.gov.ro. Informaţii 
suplimentare la sediul unităţii 
sau la telefon 0248.260.000 
int. 245, persoană de contact: 
Cosmin Mitrică.

l Debitorul Bemati Cons 
SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si  Asociatii  SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Imobil 
” t e ren„  s i tua t  in  Oras 
Busteni, Str. Pescariei, Nr. 2E, 
Judet Prahova, avand supra-
fata de 4112mp. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 
84.750 Euro. Pretul caietului 
de sarcini pentru imobilul 
af lat in proprietatea SC 
Bemati Cons SRL este de 
1.000 Lei exclusiv TVA. 
Pretul de pornire al licitatiei 
pentru imobilul aratat repre-
zinta 50% din valoarea expri-
mata in Raportul de Evaluare 
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exclusiv TVA. Participarea la 
licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. 
RO33 BREL 0002 0006 3407 
0100 deschis la Libra Internet 
Bank, Sucursala Ploiesti pana 
cel tarziu cu 2 zile inainte de 
sedinta de licitatie ora 16.00, a 
garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a 
Caietului de Sarcini pentru 
proprietatea imobiliara, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobi-
liara, prima sedinta de licitatie 
a fost  f ixata in data de 
03.10.2019 ora 14:00, iar daca 
aceasta nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in 
d a t a  d e  1 0 . 1 0 . 2 0 1 9 ; 
17 .10 .2019 ;  24 .10 .2019 ; 
31.10.2019; 07.11.2019, ora 
14:00. Toate sedintele de lici-
tatii se vor desfasura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, 
Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
relati i  sunati  la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail .com. Pentru 
relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, 
dl Cristian Ciocan. Anuntul 
poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Kaproni SRL 
societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Imobil ”teren 
intravilan”, in suprafata de 
3.189mp. situat in Com. Valea 
Calugareasca, Sat Valea Popi, 
T 8 - A 270, Judet Prahova, 
pre t  porn i re  l i c i ta t i e  - 
23.917,50 Euro. 2.Imobil 
”teren intravilan„ in supra-
fata de 668 mp. situat  in 
Com. Valea Calugareasca, Sat 
Valea Popi, T 20 - A 714, 
Judet Prahova, pret pornire 
licitatie - 5.010,00 Euro. 
Pretul caietului de sarcini 
pentru imobilele ”terenuri„ 
af late in patrimoniul debi-
toarei Kaproni SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor 
pentru imobile ”TERENURI„ 
aflate in patrimoniul societatii 
debitoare Kaproni  SRL, 
reprezinta 50% din valoarea 
de piata exclusiv TVA, aratata 

in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare teren in parte. 
Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO22 
BACX 0000 0017 0906 3000 
deschis la UniCredit Bank 
SA, Ag. Ploiesti, pana la ora 
14.00 am din preziua  stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire a licita-
tiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Regulamen-
tului de participare la licitatie 
pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
imobile ”terenuri„ prima 
sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 03.10.2019, 
ora 10:00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 
10 .10 .2019 ;  17 .10 .2019 ; 
24 .10 .2019 ;  31 .10 .2019 ; 
07.11.2019, ora 10:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Elena 
Doamna, Nr. 44A, Judet 
Prahova. Pentru relatii supli-
mentare sunati la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail .com. Pentru 
relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan. Anuntul 
poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul Moldocons Grup 
SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Si Asociatii  SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Proprie-
tate imobiliara -”teren extra-
vilan in suprafata de 60.234 
mp.”situata in Comuna Gura 
Vitioarei, Judet Prahova, 
Tarlaua 57, Parcelele Lv 
1719/10, Lv 1719/14, Lv 
1719/13,  De 1719/1,  De 
1719/11, De 1719/12, De 
1719/16, avand  nr. cadastral 
10316, inscris in Cartea 
Funciara nr. 1409, a Comunei 
G u r a  Vi t i o a r e i ,  J u d e t 
Prahova, prin incheierile nr. 
9786/2008, nr. 1415/2009 si 
1886/2009 eliberate de OCPI 
- Prahova, Biroul de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara 
Valeni i  de  Munte .  Pret 
pornire licitatie - 35.750,00 

Euro; 2.Proprietate imobiliara 
- ”teren extravilan in supra-
fata de 169.959 mp. gasiti la 
masuratoare si  din acte 
170.166 mp.” situata in 
Comuna Gura Vitioarei, Sat 
Fagetu,  Judet  Prahova, 
Tarlaua 55, Parcelele Lv 
1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 
1644/17, De 1644/12, De 
1644/16, De 1644/18, avand 
nr. cadastral 10314, inscris in 
Cartea Funciara nr. 1408, a 
Comunei Gura Vitioarei, 
Judet Prahova, prin inche-
ierea nr. 9954/2008, eliberata 
de OCPI - Prahova, Biroul de 
Cadastru s i  Publ ic i tate 
Imobiliara Valenii de Munte. 
Pre t  pornire  l i c i ta t ie  - 
153.500,00 Euro exclusiv 
TVA; 3.Proprietate imobiliara 
- ”teren extravilan in supra-
fata de 34.221mp.” situata in 
Comuna Gura Vitioarei, Sat 
Fagetu,  Judet  Prahova, 
Ta r l a u a  5 7 ,  P a r c e l e l e 
Lv1719/26 si De 1719/29, 
avand nr. cadastral 10318, 
inscris in Cartea Funciara nr. 
1411, a Comunei Gura Viti-
oarei, Judet Prahova, prin 
incheierile nr. 9788/2008 si 
1414/2009, eliberata de OCPI 
- Prahova, Biroul de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara 
Valeni i  de  Munte .  Pret 
pornire licitatie - 29.500,00 
Euro exclusiv TVA; Terenu-
rile prezentate sunt scoase 
spre vanzare la pachet (nu se 
vand separat) .  4.Bunuri 
mobile de tip obiecte de 
inventar, apartinand Moldo-
cons Grup SRL, in valoare de 
29.327,34 Lei exclusiv TVA; 
5.Bunuri mobile de tip mate-
riale, apartinand Moldocons 
Grup SRL, in valoare de 
47.984,00 Lei exclusiv TVA. 
-Pretul Caietului de sarcini 
pentru proprietatile imobi-
liare ”terenuri„ - 2.500,00 Lei 
exclusiv TVA.  -Pretul Regu-
lamentului de licitatie pentru 
”Obiectele de inventar si 
Stocul de marfa„ -1.000,00 
Lei exclusiv TVA.  -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru 
proprietatile imobilare, obiec-
tele de inventar si stocul de 
marfa, apartinand Moldocons 
Grup SRL, reprezinta 25% 
din valoarea de piata exclusiv 
TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun 

in parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un 
t e l e fon  in  prea lab i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la 
licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. 
RO46 UGBI 0000 2820 0687 
7RON deschis la Garanti 
Bank SA -Suc. Ploiesti pana 
la ora 14.00 am din preziua 
stabilita licitaţiei, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire 
a licitatiei; -achizitionarea 
pana la aceeasi data a Caie-
tului de sarcini si Regulamen-
tului de l icitatie pentru 
bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru 
proprietati le imobil iare, 
obiectele de inventar si stocul 
de marfa, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data 
de 03.10.2019, ora 09:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in 
d a t a  d e  1 0 . 1 0 . 2 0 1 9 ; 
17 .10 .2019 ;  24 .10 .2019 ; 
31.10.2019, ora 09:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare 
s u n a t i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail .com. Pentru 
relatii suplimentare si vizio-
n a r e  a p e l a t i  t e l . : 
0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan.

l Publicaţ ie  de vânzare 
privind licitaţia din data de 
02.10.2019. Debitorul SC Arin-
dustries SRL cu sediul in Dr.Tr. 
Severin, str. George Cosbuc nr. 
3A, sc. 1, parter, ap.1, jud.
Mehedinti, J25/250/2018, CUI 
16238557, aflată în procedura 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite, dosar nr. 2217/101/2018 
pr in  l i ch idator  judic iar, 
Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis,cu sediul ales in 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului 
nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezen-
tant asociat  coordonator 
Serban Valeriu, scoate la 
vânzare: - Autoturism, marca 
Volvo, tipul M/MW75//V50, 

caroseria AC break, anul fabri-
catiei 2008, nr. de identificare 
YV1MW755182407843, nr. de 
o m o l o g a r e  A C V V 1 7 2 G 
11C64E4, culoarea GRI, nr. de 
inmatriculare AR 13 JJO, 
starea tehnica constata - 
defect, accidentat frontal* la 
pretul de 1.480 Euro - Exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). 
Licitatia va avea loc în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 
7A, jud. Mehedinţi la data de 
02.10.2019 orele 12,00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului mobil auto-
turism, o reprezinta sentința 
nr. 51 din data de 16.06.2019 
de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic în dosarul 
d e  i n s o l v e n ț ă  n r . 
2217/101/2018. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de 
insolventa pana la data de 
01.10.2019 orele 1700 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru fiecare bun 
mobil in parte şi achiziţionarea 
caietului de sarcini in suma de 
300 lei. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile sa anunțe 
lichidatorul judiciar înainte de 
data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele 
0756482035, 0252/354399 sau 
la sediul profesional al lichida-
torului din Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehe-
dinti. Lichidator Judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis, prin Asociat 
c o o r d o n a t o r  e c .  S e r b a n 
Valeriu.

PIERDERI
lPierdut Atestat profesional 
TA X I  e m i s  p e  n u m e l e 
Gheorghe Florin. Il declar nul.

lPierdut  Legitimatie de cala-
torie eliberata de CTP Arad, 
pentru Vasiescu Ana-Maria O 
declar nula.

lPierdut atestat marfă şi 
atestat agabaritic pe numele 
Stroe Cristian Eugen. Il declar 
nul.


