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OFERTE SERVICIU
l Restaurant în Zona Obor angajăm 
urgent Ospătăriţe /Ajutor ospătar şi 
femeie de serviciu. Relaţii la: 
0212506570. /Bucureşti/

l SC Zoomaxim SRL angajează, 
pentru punctul de lucru din com. 
Gemenele, str. Brăilei, nr. 88, tehni-
cian zootehnist exploatare. Condiţii: 
studii medii. Contact: Zarnescu 
Elena. Tel. 0748.664667.

l Sudori MIG-MAG în Germania, 
cu şi fără limba germană. 2.000Euro 
net pe lună, cazare contracost. 
Telefon: 0748.563.746.

l Marova Petfood SRL, cu sediul în 
jud.Maramureş, municipiul Baia 
Mare, strada Europa, nr.21-23, 
angajează Manipulant marfă (10). 
CV-urile se pot depune la sediul 
firmei până la data de 29.01.2020. 
Informații la telefon 0722.638.875.

l Academia Romana - Filiala Iasi, 
Institutul de Cercetari Economice si 
Sociale Gh. Zane, organizeaza, in 
ziua de 28 februarie 2020, ora 11.00, 
concurs pentru ocuparea postului de 
cercetator stiintific grad I, in dome-
niul Economie, specializarea Econo-
metrie si statistica aplicata. 
Concursul se va desfasura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs de depune, in 
termen de 30 de zile de la data publi-
carii anuntului, la Academia 
Romana Filiala Iasi, Bd. Carol I, nr. 
8 - Biroul Resurse Umane, Salari-
zare, etaj II.

l S.C. Concord Service Center 
S.R.L. recrutează 20 de persoane în 
vederea ocupării posturilor vacante 
de depanator telefoane mobile inteli-
gente/tablete - cod COR 742216. 
Activitatea se va desfățura la sediul 
societății din Iaşi, sat Uricani, str. 
Ion Neculce, nr. 9, com Miroslava, 
jud. Iaşi. Condiții pentru ocuparea 
postului: studii medii şi calificare, nu 
este obligatorie experiența în 
domeniu, cunoştințe de limbă 
engleză - nivel mediu. Contact: 
0744692986.

l Școala Gimnazială Ieud, cu sediul 
în Ieud, strada Principală, nr.170, 
județul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea următo-
rului post contractual, aprobat prin 
HG nr.286/2011, modificată şi 
completată de HG nr. 1027/2014. 
Denumirea postului: -contabil, 0,5 
normă, post vacant, contractual, pe 
perioadă nedeterminată, -0,25 
normă îngrijitor, post vacant, 
contractual, pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor: 

superioare/medii; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă în data de 19.02.2020, 
ora 10.00, la sediul instituției; -proba 
practică în data de 19.02.2020, ora 
11.00, la sediul instituției; -proba 
interviu în data de 19.02.2020, ora 
12.00, la sediul instituției. Data-li-
mită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile de la afişare, 
la sediul instituției. Date contact: 
Școala Gimnazială Ieud, telefon: 
0262.336.207.

l Școala Gimnazială Nr.1 Moisei, cu 
sediul în comuna Moisei, str.Princi-
pală, nr.1318, judeţul Maramureş, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei temporar vacantă 
de: -muncitor-fochist, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 12.02.2020, ora 12.00; -Proba 
interviu în data de 18.02.2020, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Absolvent 
învățământ obligatoriu (10 clase); 
-Vechimea în muncă minim 5 ani; 
-Certificat de calificare în meseria de 
fochist; -Autorizație ISCIR pentru 
cazane de apă caldă şi cazane de 
aburi de joasă presiune (Clasa C); 
-Certificate care să ateste şi alte cali-
ficări (minim o calificare). Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale Nr.1 Moisei. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Școala Gimnazială Nr.1 Moisei, 
persoană de contact: Coman Firuța, 
telefon 0262.347.615.

l Școala Gimnazială Jina, cu sediul 
în comuna Jina, str.Principală, 
nr.296, judeţul Sibiu, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Adminis-
trator financiar (contabil): 1,00 
n o r m ă ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.02.2020, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 27.02.2020, ora 
09.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii superi-
oare economice finalizate cu licență; 
-Vechime de minimum 1 an în 
domeniul finaciar contabil; -Abilități 
certificate de operare PC: Microsoft 
Office şi programe specifice de 
Contabilitate; -Cunoştințe privind 
contabilitatea cheltuielilor şi venitu-
rilor bugetare. 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 Școala 
Gimnazială Jina. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Școala Gimnazială 
Jina, cu sediul în localitatea Jina, str.
Principală, nr.296, judeţul Sibiu, 
persoană de contact: Prode Eugenia, 
t e l e f o n  0 2 6 9 . 5 3 2 . 1 0 9 ,  f a x 
0269.532.109, e-mail: contact@scoa-
lajina.ro

l Grădinița cu Program Prelungit 
Step By Step Nr.12, cu sediul în Alba 
Iulia, str.Ștefan cel mare, nr.11, 
județul Alba, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale temporar vacante pe perioadă 
determinată cu normă întreagă de 
îngri j i tor grupă învățământ 
p r e ş c o l a r,  î n  b a z a  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 19 februarie 2020, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 20 
februarie 2020, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 20 februarie 
2020, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: 
-Studii: medii; -Vechime: minim 2 
ani într-un post similar; -Abilități de 
comunicare şi relaționare. Candi-
dații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
grădiniței, între orele 09.00-13.00. 
Relații suplimentare se pot obține la 
secretariatul grădiniței, persoană de 
contact Ota Silvia, telefon numărul 
0258.830.879, în intervalul orar 
09.00-13.00; e-mail: gpp12.alba@
isjalba.ro

l Grădinița cu Program Prelungit 
Step By Step nr.12, cu sediul în Alba 
Iulia, str.Ștefan cel mare, nr.11, 
județul Alba, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante pe perioadă nedeter-
minată cu normă întreagă de 
îngri j i tor grupă învățământ 
pre şco la r,  în  baza  HG nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 

data de 19 februarie 2020, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 20 
februarie 2020, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 20 februarie 
2020, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: 
-Studii: medii; -Vechime: minim 2 
ani într-un post similar; Abilități de 
comunicare şi relaționare. Candi-
dații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, la sediul 
grădiniței, între orele 09.00-13.00. 
Relații suplimentare se pot obține la 
secretariatul grădiniței, persoană de 
contact Ota Silvia, telefon numărul 
0258.830.879, în intervalul orar 
09.00-13.00; e-mail: gpp12.alba@
isjalba.ro

l Școala Gimnazială Nr.1 Ciocă-
neşti, cu sediul în strada Crizante-
melor, nr.66, din comuna Ciocăneşti, 
județul Călăraşi, organizează, 
conform HG nr.286/23.03.2011, 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de îngrijitor, 
astfel: -un post cu 0.50 normă la 
Gradinița cu Program Normal Nr.1 
Ciocăneşti; -un post cu 0.80 normă 
la Școala Primară Nr.1 Ciocăneşti; 
-un post cu 0.80 normă la Școala 
Gimnazială Nr. 1 Ciocăneşti. 
Concursul va avea loc în data de 
19.02.2020, la sediul Școlii Gimna-
ziale Nr.1 Ciocăneşti, cu sediul în 
strada Crizantemelor, nr.66, din 
comuna Ciocăneşti, județul Călă-
raşi. Concursul se va desfaşura 
astfel: 1.Proba scrisă în data de 
19.02.2020, ora 10.00; 2.Proba 
practiă în data de 20.02.2020, ora 
12.30. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: 1.Să 
fie cetățean român şi domiciliat în 
România; 2.Să aibă vârsta de minim 
18 ani; 3.Să aibă capacitate deplină 
de exercițiu; 4.Să nu fi suferit vreo 
condamnare; 5.Să îndeplinească 
condițiile cerute pentru ocuparea 
postului (studii medii); 6.Să dețină 
diplomă/adeverință valabilă de 
absolvire a cursului „Noțiuni funda-

mentale de igienă”; 7.Experiență în 
domeniu realizată în colectivități de 
copii şi tineri. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României. Relații supli-
mentare se obțin de la secretariatul 
Școlii Gimnaziale Nr.1 Ciocăneşti, 
cu sediul în strada Crizantemelor, 
nr.66, din comuna Ciocăneşti, 
j u d e ț u l  C ă l ă r a ş i ,  t e l e f o n 
0242.337.303.

l Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Tabaci, nr.1, 
judeţul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante următoare: I.Posturi 
vacante: Asistent medical generalist 
debutant- 3 posturi pe spital; Asis-
tent medical generalist debutant- 1 
post pentru Secția clinică ATI; Asis-
tent medical generalist- 2 posturi 
pentru Secția Chirurgie Cardiovas-
culară, Infirmieră debutantă- 2 
posturi PE SPITAL; Îngrijitoare- 3 
posturi pe spital. Concursul se va 
desfăşura astfel: 1.Proba scrisă: în 
data de 19.02.2020, ora 9.00. 2.Proba 
interviu: în data de 21.02.2020, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Asistent 
medical generalist debutant: Absol-
vent al liceului sanitar cu durata de 
5 ani sau echivalare de studii sau 
Absolvent de şcoală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau Absolvent 
de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 sau Absolvent al învăţă-
mântului superior de 3 ani în specia-
l i t a t e  s a u  A b s o l v e n t  a l 
învăţământului superior- licenţă în 
specialitate; nu necesită vechime în 
muncă. 2.Asistent medical genera-
list: Absolvent al liceului sanitar cu 
durata de 5 ani sau echivalare de 
studii sau Absolvent de şcoală sani-
tară postliceală sau echivalentă sau 
Absolvent de studii postliceale prin 
echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997, minim 6 
luni vechime în specialitate. 3.Infir-
mieră debutantă: Școală generală, 
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nu necesită vechime în muncă. 4.
Îngrijitoare: Școală generală, nu 
necesită vechime în muncă. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul unităţii din Craiova, 
Strada Tabaci, nr.1. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Craiova, 
persoană de contact: Ec. Ungurenuș 
A t e n a  C a r m e n ,  t e l e f o n : 
0251.502.202.

l Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale 
(ANPCDEFP) organizează concurs 
pentru ocuparea funcției de execuție 
contractuale, vacantă, de expert IA 
cu studii superioare finalizate și 
exper iență  profes ională  de 
minimum 10 ani într-un domeniu 
similar de activitate. Concursul se va 
desfașura în data de 19.02.2020, la 
ora 9,00 - proba scrisă și la ora 
14,00– interviul, la sediul ANPC-
DEFP. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun până pe data de 
12.02.2020, ora 17,00 la sediul 
ANPCDEFP. Condițiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul ANPCDEFP și pe 
site-ul agenției la adresa www.anpc-
defp.ro. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul ANPCDEFP sau 
la telefon 021/2010700.

l Școala Gimnazială Corcova, 
comuna Corcova, judeţul Mehedinţi, 
organizează concurs la sediul 
unităţii din strada principală, în 
conformitate cu  HG 286/2011 și HG 
1027/2014, cu modificările și comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea 
posturilor contractuale vacante:  
-1,00  -post de administrator  finan-
ciar III; -1,00 -post  muncitor III- 
fochist; -0,50 -post șofer microbuz 
școlar; -1,75 - posturi îngrijitor  în  
locaţii diferite. Condiţii de partici-
pare generale: -cetăţenia română; 
-nivelul studiilor  minim  medii/ 
superioare; -domiciliul stabil în loca-
litatea Corcova; -cursuri de  speciali-
t a t e  s p e c i f i c e  f i e c ă r u i  
post-acreditate; -vechimea în muncă  
necesară ocupării postului  vacant 
de  minim 3 ani. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: 19 
Februarie 2020; -proba scrisă  și 
practică în data de  19 Februarie 
2020, la sediul  instituției, după cum 
urmează: -administrator financiar - 
ora 10.00; -fochist- ora 12.00; -îngri-
jitor-  ora 12.00; -șofer- ora 14.00; 
-proba interviu în data de  20 
Februarie 2020, începând cu ora  
10.00, la sediul  instituției. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul Școlii Gimnaziale CORCOVA 
în termen de 10 zile lucratoare de la 

data publicării prezentului anunţ  în 
Monitorul Oficial  al României- 
Partea a III-a. Condiţiile de partici-
pare la concurs specifice postului și  
bibliografia stabilită se afișează la 
sediul unităţii.

l Subscrisa Școala Gimnazială 
Homorodu de Mijloc, județul Satu 
Mare,  în conformitate cu art.7 alin.4 
din HG nr.286 din 23 martie 2011 cu 
modificările și completările ulteri-
oare, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant de îngrijitor curăţenie, studii 
medii atestate cu certificat de absol-
vire a ciclului inferior al liceului, 
vechimea în muncă minim 2 ani. 
Dosarele de concurs se vor depune la 
sediul instituţiei, compartimentul 
secretariat, în perioada  28.01.2020- 
13.02.2020, zilnic în intervalul orar 
08-14. Proba scrisă va avea loc în 
data de 19.02.2020, ora 9.00, inter-
viul în 20.02.2020 ora 10.00  la sediul 
unității de învățământ. Relații supli-
mentare se pot obține la nr. de 
telefon 0261/870715.

l Școala Gimnazială Vrata, Județul 
Mehedinți,organizează concurs la 
sediul unității, în conformitate cu 
HG286/2011 și HG1027/2014, cu 
modificările și completările ulteri-
oare, pentru ocuparea posturilor 
contractuale  vacante: -1post 0,5 
normă  îngrijitor la grădinița cu 
program normal de la Școala 
Gimnazială Vrata; -1post 0,5 normă 
îngrijitor la școala cu clasele CP-IV 
de la Școala Gimnazială Vrata; -1 
post fochist -0,5normă la școala cu 
clasele CP-IV de la Școala Gimna-
zială Vrata; Condiții specifice de 
participare pentru posturile de îngi-
jitor: -studii (obligatoriu ) medii; 
-vechimea în muncă necesară 
ocupării postului vacant de minim 2 
ani. Data, ora și locul de desfășurare 
a concursului pentru posturile  de 
îngrijitor sunt: -Proba scrisă în data 
de 21.02.2020, ora 10,00, la sediul 
instituției. -Proba practică în data de 
21.02.2020, ora 12,00 la sediul insti-
tuției. Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului pentru postul de 
Muncitor  I (Fochist)- post vacant 
contractual pe perioadă nedetermi-
nată, număr posturi  0,50, este: 
-Proba scrisă în data de  21.02.2020,  
ora 14,00, la sediul instituției. -Proba 
practică în data de 21.02.2020,  ora 
16,00 la sediul instituției. Condiții 
specifice de participare pentru 
postul de fochist 0.5 normă: -studii 
(obligatoriu ) medii+ diplomă curs 
fochist/ adeverință din care să reiasă 
înscrierea la curs specializare 
fochist. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul Școlii 
Gimnaziale Vrata, în perioada 
03.02.2020- 07.02.2020. Condițiile de 
participare la concurs specifice 

posturilor  și bibliografia stabilită se 
afișează la sediul unității. Informații 
suplimentare la tel. 0252393634/ 
0742893288.

VÂNZĂRI TERENURI
l  VÂ N D  I M O B I L  J U D .
C O N S T A N Ţ A ,  C O M .
TOPRAISAR.  IMOBILUL 
ESTE FORMAT DIN TEREN ÎN 
SUPRAFAȚĂ DE 4.400MP, 
CONSTRUCŢIE CU DESTI-
NAŢIE DE SPĂLĂTORIE 
CHIMICĂ, O HALĂ AGROZO-
OTEHNICĂ ŞI UN PUŢ FORAT 
DE ADÂNCIME. TERENUL 
ESTE SITUAT ÎN LOCALI-
TATEA TOPRAISAR, JUD.
CONSTANŢA, ÎNTR-O ZONĂ 
CU DESTINAŢIE PRODUCŢIE/
DEPOZITARE. FRONTUL 
STRADAL ESTE DE 90M. 
UTILITĂŢI EXISTENTE: APĂ 
POTABILĂ, ENERGIE ELEC-
TRICĂ. PREŢUL IMOBI-
LULUI ESTE DE 10EURO/MP, 
NEGOCIABIL. 0762.034.911.

CITAŢII
l Pârâtu Vatamanu Marian este 
c i ta t  pentru  termenul  d in 
1 1 . 0 3 . 2 0 2 0  d i n  d o s a r  n r. 
921/222/2019, al Judecătoriei 
Dorohoi.

l Se citează numitul Czenghea 
Janos pentru ziua de 28.02.2020 la 
Tribunalul Brașov, sala T1, ora 
12.00, în calitate de intimat în 
Contestația în anulare formulată 
de Forsea Vasile, în Dosar nr. 
66/62/2020.

l Crăciunescu Vali Marinela 
cheamă la Judecătoria Craiova pe 
Crăciunescu Marius Dacian în 
dosarul nr. 18654/215/2017, divorț 
termen în data de 06.02.2020, la 
CMF1, ora 09.00.

l Paul Sorinel Diaconu cheamă 
pe pârâta Mihaela Diaconu în 
instanță, dosar nr.6102/302/2019, 
la procesul de divorț (complet c5 
minori) din data de 03.02.2020, 
ora 09.00, la Judecătoria Secto-
rului 5, București.

l Numita Dumitru Panseluța 
Paula, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Localitatea Craiova, 
str. Drumul Jiului, nr. 198, jud. 
Dolj, este citată la Judecătoria 
Craiova, în data de 23.03.2020, 
ora 09.00, completul CMF7, în 
calitate de pârât în dosarul 
23265/215/2019, în proces de 
divorț cu reclamantul Dumitru 
David.

l Șușu Maria este chemată în 
instanță, în data de 7 februarie 

2020, în calitate de pârâtă, în 
contradictoriu cu reclamantul 
Șușu Vasile Corneliu, în dosar de 
divorț nr.1978/227/2019, aflat pe 
rolul Judecătoriei Fălticeni, jud. 
Suceava.

l Față de pârâtul Coșovanu 
Constantin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în oraș Negrești, Ale.
Nucilor, nr.1, județul Vaslui, 
născut la data de 23.08.1959, în 
localitatea Negrești, fiul lui Ioan și 
Lența, este deschisă procedura de 
declarare a morții și citat la Jude-
cătoria Vaslui, în proces cu recla-
manta Coșovanu Mihaela, dosar 
nr.11919/333/2019, având ca 
obiect declararea judecătorească a 
morții. Având în vedere dosarul 
înregistrat pe rolul Judecătoriei 
Vaslui, invităm ca orice persoană 
să comunice datele pe care le 
cunoaște în legatură cu cel 
dispărut.

l Rus Simion al lui Kostan este 
citat in 6.02.2020 la judecatoria 
Tu r d a ,  i n  d o s a r  c i v i l  n r. 
8906/328/2018 pentru succesiune.

l Ignat Crucita, Ignat Veronica, 
Ignat Petre, Petrytean Maria, 
Petrytean Vazul, Petrytean Gabor, 
Petrytean Aniko, Moisa Vasile, 
Mioisa Arsenie, Moisa Arion, 
Brad Ioachim, Moisa Ioan, Moisa 
Miron sunt citati in 18.02.2020, la 
judecatoria Turda, in dosar civil 
nr. 5588/328/2018 pentru succe-
siune.

l Toloiu Vasile și sotia Oltean 
Victoria sunt citati in 6.02.2020 la 
judecatoria Turda in dosar civil nr. 
3211/328/2019 pentru succesiune.

DIVERSE
l Anunṭ prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului. Unitatea admnis-
trativ teritorială Colelia din 
judeţul Ialomiţa , anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru Sectorul 
Cadastral nr. 10, ṭncepând cu 
data de 4 februarie 2020, pe o 
perioada de 60 de zile , la sediul 
Primăriei Colelia, strada Brutăriei 
nr. 45. Judeţul Ialomiţa, conform 
art. 14, alin. 1 si 2 din Legea 
cadastrului si publicităţii imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările si completările ulteri-
oare. Publicarea se va face si pe 
site-ul Primăriei comunei Colelia 
- colelia.judetulialomita.ro. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei si pe site - ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliară.

l SC OMV Petrom SA anunta 
publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare pentru 
proiectul “Lucrari de suprafata, 
foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 528 
Barbuncesti” amplasat in sat 
Barbuncesti, com. Tisau, jud. 
Buzau. Decizia autoritatii compe-
tente, precum si informatiile rele-
vante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Buzau, 
din municipiul Buzau, str. Sfantul 
Sava de la Buzau, nr. 3, jud. 
Buzau, si la sediul SC OMV 
Petrom SA din municipiul Buzau, 
str. Transilvaniei, nr. 1, jud. 
Buzau, in zilele de luni - vineri 
intre orele 8 - 14, precum si la 
urmatoarea adresa de internet: 
www.apmbz.anpm.ro. Observatiile 
/contestatiile publicului se primesc 
la sediul APM Buzau din munici-
piul Buzau, str. Sfantul Sava de la 
Buzau, nr. 3, jud. Buzau, in 
termen de 10 zile de la publicarea 
pe pagina de internet a APM 
Buzau.

l Prin prezenta se aduce la 
cunoștința celor interesați că 
petenta Mihai Doina Georgeta, 
domiciliată în Brașov, str. Bron-
zului nr. 15, bl. 514, sc. B, ap. 1, 
jud. Brașov, cu domiciliul proce-
sual ales în Brașov, B-dul 15 
Noiembrie mr. 43, sc. B, ap. 2, 
jud. Brașov, la Cabinet Avocat 
Pălăceanu Daniela a formulat 
cerere de înscriere a dreptului de 
proprietate potrivit procedurii 
ins t i tu i t e  de  ar t .  130  d in 
Decretul- Lege 115/1938 prin care 
solicită să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune și joncțiunea 
posesiilor asupra lotului nr. 2 cu 
nr. top 4220/5/2 - teren în supra-
față de 12.226 mp ce face parte 
integrată din imobilul situat în 
extravilanul com Vama Buzăului, 
jud. Brașov, înscris în CF nr. 
100708 Teliu (provenită din CF 
vechi nr. 1877 Teliu), nr. top 
4220/5 teren în suprafață de 
21.319 mp, cu îndeplinirea condi-
țiilor prevăzute de art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. 
Termenul de judecată este la data 
de 05.02.2020, sala J2, ora 09.00. 
Persoanele interesate pot face 
opoziție la Judecătoria Brașov, în 
termen de 1 lună de la data 
afișării și publicării prezentei 
somații, care face parte inte-
grantă din încheierea de ședință 
din data de 06.02.2019 în dosarul 
cu numărul mai sus menționat și 
urmează a fi comunicată spre 
afișare la Primăria Vama Buză-
ului, jud. Brașov, Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobliară 
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Brașov, precum și la Judecătoria 
Brașov și va fi dată publicității 
printr-un ziar de circulație națio-
nală.

l Comuna Ghiroda, titular al 
proiectului, anunţă publicul inte-
resat asupra deciziei etapei de 
încadrare de către APM Timiș de 
a nu se supune evaluării impac-
tului asupra mediului, evaluării 
adecvate și evaluării impactului 
asupra corpurilor de apă în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Modernizare 
străzi în comuna Ghiroda: str.
Cimbrului, str.Brateș, str.Foișor, 
str.Zenit, str. Panselelor, legătura 
Panselelor-Brateș,  legătura 
B r a t e ș - R o m a n i ț e i - L o t  5 . 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul APM 
Timiș, localitatea Timișoara, str. 
Liviu Rebreanu, nr.18-18 și la 
Primăria Ghiroda, cu sediul în 
str.Victoria, nr.46, jud.Timiș, în 
zilele de luni-joi, între orele 
08.00-16.30, și vineri, între orele 
08.00-14.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http://
apmtm.anpm.ro -Secțiunea acor-
duri de mediu. Publicul interesat 
poate înainta comentarii /obser-
vații la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția 
mediului.

l Comuna Ghiroda, titular al  
proiectului, anunţă publicul inte-
resat asupra deciziei etapei de 
încadrare de către APM Timiș de 
a nu se supune evaluării impac-
tului asupra mediului, evaluării 
adecvate și evaluării impactului 
asupra corpurilor de apă în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Reabilitare și 
modernizare străzi/drumuri în 
comuna Ghiroda, jud.Timiș,  lot 
VIII”, comuna Ghiroda, str.
Bobâlna, str.Pădurea Verde, str.
Zorilor, str.Nufărul, str.Răchitei, 
str.Iris, str.Crizantemelor, str.
Bujorilor, str.Florilor, str.Zambi-
lelor, str.Lalelelor, str.Crinilor, str.
Lacului, inclusiv legătura cu 
Calea Lugojului (DN6). Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Timiș, 
localitatea Timișoara, str.Liviu 
Rebreanu, nr.18-18 și la Primăria 
Ghiroda, cu sediul în str.Victoria, 
nr.46, jud.Timiș, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-16.30, și 
vineri, între orele 08.00-14.00, 
precum și la următoarea adresă 

de internet: http://apmtm.anpm.
ro -Secțiunea acorduri de mediu. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru 
protecția mediului.

l Comuna Ghiroda, titular al 
proiectului, anunţă publicul inte-
resat asupra deciziei etapei de 
încadrare de către APM Timiș de 
a nu se supune evaluării impac-
tului asupra mediului, evaluării 
adecvate și evaluării impactului 
asupra corpurilor de apă în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Extindere rețea 
de canal izare  menajeră în 
comuna Ghiroda străzi în intra-
vilan și drumuri de exploatare în 
extravilan com. Ghiroda, jud.
Timiș”. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul APM Timiș, localitatea 
Timișoara, str.Liviu Rebreanu, 
nr.18-18 și la Primăria Ghiroda, 
cu sediul în str.Victoria, nr.46, 
jud.Timiș, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.30, și vineri, 
între orele 08.00-14.00, precum și 
la următoarea adresă de internet: 
http://apmtm.anpm.ro -Secțiunea 
acorduri de mediu. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția 
mediului.

l MP Riverside Group SRL, cu 
sediul în Timișoara, strada Efta 
Botoca, nr.1, jud.Timiș, ce inten-
ționează să obțină de la Aba 
Banat aviz de gospodărire a 
apelor pentru PUZ- Dezvoltare 
zonă mixed-use, activități econo-
mice servicii, birouri, cazare, 
locuințe de serviciu, producție 
nepo luantă ,  agreement  ș i 
construire  hote l ,  local izat 
Ghiroda, CF405975, CF410343, 
CF410342, CF400219, județ 
Timiș. Această investiție este 
nouă. Ca rezultat al procesului 
de producție vor rezulta perma-
nent următoarele tipuri de ape: 
ape menajere ce se vor descărca 
în bazin vidanjabil până la extin-
derea canalizării în zonă. Aceasta 
solicitare de aviz este în confor-
mitate cu prevederile Legii 
Apelor nr.107/1996, cu completă-
rile și modificările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare referi-
toare la solicitarea avizului de 

gospodăr i re  a  ape lor,  pot 
contacta solicitantul la adresa 
indicată. Persoanele care doresc 
să transmită sugestii/observații se 
pot adresa solicitantului după 
data de 28.01.2020.

l MP Wake-Up Cafe SRL, cu 
sediul în Timișoara, strada Efta 
Botoca, nr.1, jud.Timiș, ce intenți-
onează să obțină de la Aba Banat 
aviz de gospodărire a apelor 
pentru PUZ- Construire Apart 
H o t e l ,  l o c a l i z a t  G h i r o d a , 
CF410343, județ Timiș. Aceasta 
investiție este nouă. Ca rezultat al 
procesului de producție vor 
rezulta permanent următoarele 
tipuri de ape: ape menajere ce se 
vor descărca în bazin vidanjabil 
până la extinderea canalizării în 
zonă. Această solicitare de aviz 
este în conformitate cu prevede-
rile Legii Apelor nr.107/1996, cu 
completările și modificările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare 
referitoare la solicitarea avizului 
de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul la adresa 
indicată. Persoanele care doresc 
să transmită sugestii/observații se 
pot adresa solicitantului după 
data de 28.01.2020.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Terpezița, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.37, începând 
cu data de 05.02.2020, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
primăriei Terpezița, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobi-
liară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace 
decât cele menționate mai sus nu 
vor fi luate în considerare.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Admi-
nistraţie SIMART Arhitecture 
S.A. („Societatea”), cu sediul în 
București, Intrarea Rocilor, Nr. 
12-16, C6, cam. 16, sector 6, înre-
gistrată la Registrul Comertului 
sub nr. J40/5138/2009, Cod fiscal 
17198116, conform art. 117 din 
Legea 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare și art.10 
din Actul Constitutiv, convoacă: 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data 
de 28.02.2020, ora 12:00, la sediul 

Societăţii din Intrarea Rocilor, nr. 
12-16, C6, cam 16, sector 6, Bucu-
rești, cu următoarea ordine de zi: 
1. Deschiderea unui punct de 
lucru al societăţii și autorizarea 
activităţii la adresa str.  Intrarea 
Rocilor, nr. 12-16, sector 6. 2. 
Delegarea către Consiliului de 
Administraţie a atribuţiilor 
AGEA prevăzute în art. 113 lit. 
b), c), f) cu respectarea art. 114 
din Legea nr. 31/1990 a Societă-
ţilor.  Materialele ce vor fi prezen-
tate în cadrul Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor pot 
fi consultate la sediul Societăţii. 
Acţionarii înscriși în Registrul 
acţionarilor până la data de 
26.02.2020 pot participa la 
Şedinţa Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor convocată 
pr in  prezentul  convocator 
personal sau prin procură specială 
dată altor acţionari care să-i 
reprezinte. Formularul ,,Procură 
specială,, se poate obţine de la 
Secretariatul Consiliului de 

Administraţie al Societăţii și vor fi 
depuse la secretariatul Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor cel târziu cu 48 de ore 
înainte de data ţinerii Adunării 
Generale Extraordinare a Acţio-
narilor. În cazul neîntrunirii 
cvorumului pentru prima convo-
care a Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor, a doua 
convocare va avea loc pe data de 
02.03.2020 în același loc și aceleași 
ore, fără altă modalitate de notifi-
care a acţionarilor. Consiliu de 
Administraţie, Președinte Decebal 
Ionut Cotofana.

LICITAŢII
l Calco Prod SRL prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare incepand cu data de 
31.01.2020, ora 12.00 prin licitaţie 
publică malaxor spirala pornind 
de la valoarea de 5.000 lei TVA 
inclus. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
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la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. In cazul in care se 
vor prezenta mai multi partici-
panti, pasul de licitatie este de 5 % 
din valoare fără TVA până când 
unul dintre licitanţi oferă preţul 
majorat şi nici un alt licitant nu 
oferă un preţ mai mare. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 07.02.2020, 
1 4 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  2 1 . 0 2 . 2 0 2 0  s i 
28.02.2020 la aceleasi ore la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l SC Abi Automotion SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a  bunurilor 
mobile/imobile reprezentand : 
autoturism Opel Astra , serie şasiu  
WOLOTGF355G017413, număr 
înmatriculare AR-52-ABI = 
valoare pornire licitatie = 615 euro; 
autoturism Opel Astra , serie şasiu  
WOLOTGF356G106177, număr 
înmatriculare AR-44-ABI = 
valoare pornire licitatie = 825 euro; 
autoturism Opel Astra Caravan, 
serie şasiu WOL0GF355G017113, 
număr înmatriculare AR-54-ABI = 
valoare pornire licitatie = 630 euro; 
autoturism Opel Astra, serie şasiu 
WOLOTGF695G102370, număr 
înmatriculare AR-16-ABI = 
valoare pornire licitatie = 900 euro; 
autoturism Opel Combo, serie 
şasiu WOLOXCF0653001564, 
număr înmatriculare AR-48-ABI = 
valoare pornire licitatie = 960 euro 
; autoturism Opel Caravan, serie 
şasiu WOLOTGF355G015532, 
număr înmatriculare AR-46-ABI = 
valoare pornire licitatie = 630 euro; 
autoturism Opel Astra, serie şasiu 
WOLOT0GF355G0144977, număr 
înmatriculare AR-50-ABI = 
valoare pornire licitatie = 615 euro; 
autoturism Ford Mondeo, serie 
şasiu WF04XXBBB45M70312, 
număr înmatriculare AR-99-ABI = 
valoare pornire licitatie = 600 euro; 
stoc mărfuri piese auto= valoare 
pornire licitatie = 143.580 euro. 
Pretul de pornire al licitatiei  este 
de 60% din pretul de evaluare, in 
lei  la cursul BNR de la data licita-
tiei + T.V.A. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caie-
telor de sarcini fiind de 500 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data 
de 05.02.2020, orele 10.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-

verin. In caz de neadjudecare, se 
va organiza o noua licitatie in data 
de 12.02.2020, orele 10.00, iar in 
caz de neadjudecare se va organiza 
o noua licitatia publica in data de 
19.02.2020, orele 10.00.

l SCM COM GRUP - în reorgani-
zare anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil, reprezen-
tand spatiu comercial-atelier, in 
suprafata construita de 51 mp, 
suprafata utila 45 mp, inscris in 
C.F. nr. 30118-C1-U17/Baile 
Herculane, numar cadastral 
30118-C1-U17, situat adminis-
trativ in Baile Herculane, nr. 42, 
bl.(42) 19, sc.A, Parter, nr.ap.I/d, 
jud. Caras-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 75% din 
pretul de evaluare, respectiv 
88.143 lei + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin, telefon  0355-
429 116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 04.02.2020, 
orele 12.00, la sediul ales al admi-
nistratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In 
caz de neadjudecare, se va orga-
niza o noua licitatie in data de 
11.02.2020, orele 12.00.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al  
Amiral Fish SRL desemnat prin 
sentinta civila nr. 2942 din data de 
07.03.2012, pronuntata in dosar 
nr. 70567/3/2011 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Amiral Fish SRL 
constand in teren intravilan in 
suprafata de 2.680 mp, situat in 
Comuna Dascalu, Judet Ilfov, 
tarlaua 55, parcela 208/63/1, in 
valoare totala de 45.692,1 lei 
exclusiv TVA. Vanzare bunului 
imobil apartinand societatii falite 
se  va  organiza  in  data  de 
07.02.2020 ora 14,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in 
care bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se 
vor organiza licitatii saptamanale, 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde 
se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana 

in preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunului, pretul 
acestuia, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de orga-
nizare a licitatiilor se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este 
de 300 lei exclusiv TVA. Achiziti-
onarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii supli-
m e n t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a 
tel.021.227.28.81.

l Debitorul Seliron SRL societate 
in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Proprietate 
imobiliara constituita din cladiri 
C1 - spatii birouri, avand Sc - 
157,27mp., Scd - 346,4mp., Sud - 
329mp. 
s i  C2 -  anexa,  avand Sc  - 
92,63mp., Sud - 82,50mp. edifi-
cate pe teren in suprafata de 
973mp., situata in Oras Baicoi, 
Str. Republicii, nr. 108, Judet 
Prahova. Pret pornire licitatie 
55.600,00 euro exclusiv TVA. 2.
Autoutilitara Fiat Doblo, an fabri-
catie 2006, pret pornire licitatie - 
400,00 euro exclusiv TVA. -Pretul 
Caietului de sarcini pentru imobil 
1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul 
de pornire al licitatilor pentru 
proprietatea imobiliara si autouti-
litara apartinand societatii debi-
toare Seliron SRL reprezinta 40% 
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 telefon in prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la 
licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO30 
BREL 0002 0018 0298 0100 
deschis la Libra Internet Bank 
Sucursala Ploiesti pana la orele 14 
am din preziua  stabilita licitaţiei, 
a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei;  -achizitio-
narea pana la aceeasi data a Caie-
tului de sarcini si Regulamentului 
de licitatie pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliara si 
autoutilitara, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 
03.02.2020, ora 11.00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de lici-
tatii vor fi in data de 10.02.2020; 
1 7 . 0 2 . 2 0 2 0 ;  2 4 . 0 2 . 2 0 2 0 ; 
0 2 . 0 3 . 2 0 2 0 ;  0 9 . 0 3 . 2 0 2 0 ; 

16.03.2020; 23.03.2020, ora 11:00. 
Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, nr. 4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimen-
t a r e  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 supli-
mentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Denumire instituție: DJST Cluj. 
Condiții de participare: orice 
persoană fizică sau juridică, 
română ori străină, are dreptul de 
a participa la procedura pentru 
atribuirea contractului de închi-
riere. Cuantumul şi forma garan-
ției de participare: 3 (trei) chirii 
minime lunare, care se vor depune 
în numerar la casieria DJST Cluj. 
Descrierea bunului: -spațiu în 
suprafață de 19mp, compus 
dintr-o încăpere, cu destinația de 
depozit materiale sportive. Spațiul 
este situat în incinta Sălii Sportu-
rilor „H.Demian”, Cluj-Napoca, 
str.Splaiul Independenței, nr.6. 
Data, adresa şi ora-limită a depu-
nerii ofertelor: 14.02.2020, ora 
10.00, sediul DJST Cluj, Cluj-Na-
poca, B-dul Eroilor, nr.40, jud.
Cluj. Data, ora şi locul deschiderii 
ofertelor: 17.02.2020, ora 10.00, 
sediul DJST Cluj, Cluj-Napoca, 
B-dul Eroilor, nr.40, jud.Cluj. 
Modul de obținere a documenta-
ț i e i :  începând  cu  da ta  de 
30.02.2020, pe bază de solicitare 
scrisă de la sediul DJST Cluj, c/
val.documentației fiind de 50Lei, 
achitată în numerar la casieria 
DJST Cluj.

l ANIF- Filiala Teritorială de 
Imbunatațiri Funciare Vâlcea - 
organizeaza licitatie publica 
deschisa cu strigare pentru 
vanzarea de mijloace fixe apro-
bate la casare - Dacia Logan 1 
buc- la sediul din str. Mihai 
Viteazul, nr. 49, Rm. Valcea, 
judetul Valcea, in data de 07/02/ 
2020, ora 11,00. Lista, pretul de 
pornire, documentatia de partici-
pare la licitatie, se gasesc afisate la 
sediul ANIF- FTIF Valcea si la 
avizierul Primariei Mun. Rm. 
Valcea. Persoana de contact Duta 
Mircea, tel 0799/954356. Cota de 
cheltuieli de participare este de 
2.5% din valoarea bunului, pentru 
care  ofertantii se inscriu la lici-
tatie. Depunerea cererilor de 
insriere la licitatie se face cu cel 
putin 3 zile inainte de data desfa-
surarii licitatiei. In caz de neadju-
decare, sedintele de licitatie 
urmatoare se vor desfasura la 
date de 14.02.2020 si 21.02.2020, 
la ora 11:00, la aceeasi locatie.

l SC Codacons SRL, prin lichi-
dator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
imobile si mobile aflate in patri-
moniul debitoarei, respectiv: teren 
intravilan situat in Breaza, 
Cartier Frasinet FN, jud Prahova, 
in suprafata de 2791 mp, la pretul 
de 50.200 lei fara TVA, autotu-
rism Volvo la pretul de 4.780 lei 
fara TVA, etc. Licitatia are loc in 
baza hotararilor Adunarii Credi-
torilor din data de 10.08.2016 si 
27.01.2020, ce a incuviintat 
raportul de evaluare si regula-
mentul de participare la licitatie. 
Licitaţia va avea loc pe data de 
3 0 . 0 1 . 2 0 2 0 ,  0 6 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
1 3 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  2 0 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
2 7 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  0 5 . 0 3 . 2 0 2 0 , 
1 2 . 0 3 . 2 0 2 0 ,  1 9 . 0 3 . 2 0 2 0 , 
26.03.2019, 31.03.2020, orele 12.30 
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 
12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

PIERDERI
l Pierdut cartela de acces nr.1367 
ş i  Leg i t imaț ie  de  serv ic iu 
nr.23068.

l Pierdut atestat professional 
CPI marfă seria 0470899000 
eliberat de ARR (valabil până la 
02.07.2024) pe numele Bădescu 
Florin Gabriel Cristinel. Îl declar 
nul.

l Pierdut atestat profesional 
ADR (colete şi cisterne) valabil 
până la 05.07.2024, eliberat de 
ARR pe numele Bădescu Florin 
Gabriel Cristinel. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat constatator 
(pentru punctul de lucru), eliberat 
de ONRC Arad. pentru SC 
Zorema Kids SRL. Il declar nul.

l Pierdut ştampilă, formă drept-
unghiulară, model Trodat, aparți-
nând SC Dalonisa SRL, Cod 
f i s c a l  R O 7 8 1 0 9 6 9 ,  N R C 
J35/1028/1995. O declarăm nulă.


