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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
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 Profi Restaurare SRL, din 
Oradea, angajează zugravi, zidar 
restaurator, dulgheri restaura-
tori, instalatori rețele termice și 
sanitare. Oferim salar atractiv și 
sporuri. Detalii: 0722.689.301.

l Smart Vending Solutions 
Tecuci Angajeaza 3 posturi 
tehnician electromecanic, 1 post 
f e m e i e  d e  s e r v i c i u .  Te l . 
0756.144.420

l SC Ristretto Unirii SRL anga-
jeaza 1 lucrator bucatarie si 2 
persoane ajutor ospatar. Tel. 
0756.144.420.

l Institutul de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C.Iliescu” București orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contrac-
tuale vacante pe perioadă nede-
terminată conform Hotărârii 
Guvernului 286/2011: -1 post 
asistent medical principal labo-
rator, studii postliceale; -2 
posturi asistent medical prin-
cipal generalist, studii postli-
ceale; -1 post asistent medical 
debutant laborator, studii postli-
ceale; -4 posturi asistent medical 
generalist, studii postliceale; -4 
posturi asistent medical debu-
tant generalist, studii postliceale; 
-1 post asistent medical debutant 
radiologie, studii postliceale; -1 
post statistician medical debu-
tant; -2 posturi infirmieră; -4 
posturi infirmieră debutantă; -1 
post brancardier; -1 post referent 
de specialitate, gradul III; -1 
post economist specialist IA. 
Condiţ i i  de  desfășurare  a 
concursului: 1.Ultima zi pentru 
depunerea dosarelor de înscriere: 
16.12.2019, ora 12.00; 2. Data și 
ora organizării probei scrise: 
24.12.2019, ora 9.00; 3.Data și 
ora interviului: 09.01.2020, ora 
9.00; 4. Locul depunerii dosa-
relor și al organizării probelor de 
concurs: sediul institutului din 
Şoseaua Fundeni, numărul 258, 
sectorul 2 -Serviciul RUNOS. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -asistent medical 
debutant  laborator :  s tudi i 

-diplomă de școală sanitară post-
liceală sau echivalentă, fără 
vechime în specialitate, certificat 
autopsier; -asistent medical prin-
cipal, studii postliceale: studii 
-diplomă de școală sanitară post-
liceală sau echivalentă, adeve-
rinţă de grad principal, 5 ani 
vechime ca asistent medical; 
-asistent medical, studii postli-
ceale: studii -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echiva-
lentă, 6 luni vechime în speciali-
tate; -asistent medical debutant, 
studii postliceale: studii -diplomă 
de școală sanitară postliceală sau 
echivalentă, fără vechime în 
specialitate; -statistician medical 
debutant: studii -diplomă de 
studii medii, fără vechime în 
specialitate; -infirmieră: studii 
-școală generală, curs de infir-
mieră, 6 luni vechime în activi-
tate; -infirmieră debutantă și 
brancardier: studii -școală gene-
rală, fără vechime în specialitate; 
-referent de specialitate, gradul 
III: studii -diplomă de licenţă în 
specialitate, 6 luni vechime în 
specialitate; -economist specialist 
IA: studii -diplomă de licenţă în 
specialitate, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate. Anunţul 
de concurs, bibliografia și tema-
tica sunt afișate la avizier și pe 
site-ul unităţii: www.cardioi-
liescu.ro -secţiunea Informaţii 
-Concursuri. Relaţii suplimen-
tare se obţin la Serviciul Resurse 
Umane, telefon: 031.425.15.19.

l Institutul de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C.Iliescu” București orga-
n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea următoarelor posturi 
contractual temporar vacante 
pe  per ioadă  determinată , 
conform Hotărârii Guvernului 
286/2011:  -1  post  as istent 
medical debutant generalist, 
studii postliceale; -3 posturi 
asistent medical generalist, 
studii postliceale; -1 post infir-
mieră debutantă. Condiţii de 
desfășurare a concursului: 1.
Ultima zi pentru depunerea 
d o s a r e l o r  d e  î n s c r i e r e : 
09.12.2019, ora 12.00; 2.Data și 
ora organizării probei scrise: 
24.12.2019, ora 9.00; 3.Data și 
ora interviului: 09.01.2020, ora 
9.00; 4.Locul depunerii dosa-
relor și al organizării probelor 
de concurs: sediul institutului 
din Şoseaua Fundeni, numărul 
258 ,  sectorul  2  -Serv ic iu l 
RUNOS. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -asistent 
medical,  studii postliceale: 
studii -diplomă de școală sani-
tară postliceală sau echivalentă, 
6 luni vechime în specialitate; 

-asistent medical debutant, 
s t u d i i  p o s t l i c e a l e :  s t u d i i 
-diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă, fără 
vechime în specialitate; -infir-
mieră debutantă: studii -școală 
generală, fără vechime în speci-
alitate. Anunţul de concurs, 
bibliografia și tematica sunt 
afișate la avizier și pe site-ul 
unităţii: www.cardioiliescu.ro 
-secţiunea Informaţii -Concur-
suri. Relaţii suplimentare se 
obţin la  Serviciul  Resurse 
Umane, telefon: 031.425.15.19.

l Primăria Comunei Nucet, 
judetul Dâmbovița, anunță 
pentru data de 06.01.2020, ora 
10.00, concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a 
următorului post contractual de 
execuție vacant: administrator în 
cadrul Serviciului Gospodărire 
Comunală. Concursul se va 
organiza în baza prevederilor 
HG nr. 286/23.03.2011, pentru 
a p r o b a r e a  R e g u l a m e n t u -
lui-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014. 
Se va desfășura la sediul Primă-
riei Nucet și  va consta în: 
-lucrare scrisă, ce va avea loc în 
data de 06.01.2020, ora 10.00; 
-interviul, ce va avea loc în data 
de 08.01.2020, ora 10.00. Partici-
panții la concurs trebuie să înde-
plinească următoarele: Condiții 
generale: Pentru a participa la 
concursul de ocupare a postului, 
candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute de 
art.3 din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr.28 din 23.03.2011, 
modificată și completată de HG 
nr.1027/2014. Condiții specifice: 
-s tudi i  medi i  absolvite  cu 

diplomă de bacalaureat; -nu se 
solicită vechime. Bibliografia, 
tematica de concurs și documen-
tele necesare înscrierii la concurs 
se vor afișa la sediul instituției și 
se vor publica pe site-ul Primă-
riei. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului la sediul 
Primăriei Nucet și trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din 
HG 286/2011, modificată și 
completată de HG nr.1027/2014. 
Relații  suplimentare la nr.
tel.0245.267.004, persoană de 
contact: Catrina Daniela.

l Consiliul Judeţean Gorj, cu 
sediul în Municipiul Târgu-Jiu, 
str. Victoriei nr. 4, judeţul Gorj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual de 
execuţie vacant de inspector de 
specialitate, gradul profesional 
IA la Compartimentul activități 
suport, Serviciul pentru trans-
port public județean și activități 
suport, Direcția tehnică, inves-
tiții, infrastructură drumuri 
publice și transport public jude-
țean din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Jude-
țean Gorj, pe perioadă nedeter-
minată .  A .  Condi ț i i l e  de 
part ic ipare  la  concurs :  I . 
Condiții generale: Poate parti-
cipa la concurs orice persoană 
care îndeplinește condițiile gene-
rale prevăzute la art. 3 din 
Anexa la Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. II. 
Condiții specifice prevăzute în 
fișa de post: Pe lângă condiţiile 
generale prevăzute la pct. I, 
candidații trebuie să îndepli-
nească și următoarele condiţii 
specifice: a) studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite  cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniile: știinţe juri-
dice, științe administrative sau 

ști ințe ale comunicări i ;  b) 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
contractuale de execuție - 
minimum 6 ani și 6 luni. B. 
Data, ora  și locul desfășurării 
acestora: Concursul se va desfă-
șura la sediul Consiliului Jude-
ţean Gorj, astfel: - proba scrisă, 
23 decembrie 2019, ora 10:00; - 
interviul se va susține într-un 
termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susținerii probei 
scrise. Candidaţii vor depune 
dosarul de concurs la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunţului, respectiv 
î n  p e r i o a d a  0 2 . 1 2 . 2 0 1 9 -
13.12.2019. C. Date de contact 
ale secretarului comisiei de 
concurs: Mainerici Delia-Maria, 
consilier superior la Comparti-
mentul de management al unită-
ț i l o r  s a n i t a r e  p r e l u a t e , 
monitorizare indicatori, salari-
zare, adresa de corespondență: 
Municipiul Târgu-Jiu, str. Victo-
riei nr. 4, et. 2, camera 236, tel. 
0372531236, adresă de e-mail: 
delia.mainerici@cjgorj.ro.

l Compania Municipala Ener-
getica Bucuresti S.A., cu sediul 
in Splaiul Unirii nr.76, et.1 sector 

Antena TV Group               
angajează femeie de        

serviciu pentru birouri, în 
locația Iride Business Park 

(langă stația de metrou 
Pipera). Program de lucru 

în ture.                                    
TEL: 0748.035.750TEL: 0748.035.750

DIVERSE

ASIST CONSULT SRL și HELIOS MEDICAL IMPEX SRL, ambele cu sediul în București,
B-dul. Iuliu Maniu, Nr. 6, Sector 6, titulare ale planului: Amenajament silvic UP I Urziceanca,
cu amplasamentul în UAT Ciocănești, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM Dâmbovița, Calea Ialomiței, nr. 1,
localitatea Târgoviște, judeţul Dâmbovița, de luni până joi, între orele 09.00-14.00, vineri, între
orele 09.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Dâmbovița, în termen de 15 zile
de la data publicării anunţului.

- Ajutor Bucătar                                
- Bucătar                                              
- Îngijitor spații hoteliere               
- Cameristă hotel                              
- Ospătar                                             
- Ajutor Ospătar                                
- Lucrător room service                          
- Lucrător bucătărie                          - Lucrător bucătărie                          
- Maseuză/terapeut spa                                                                      
                                                                                                   

Oferim salariu motivant, transport, 
masă, card de sănătate privat.

Tel. 0725972231

ANGAJEAZĂ
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4, Bucuresti, angajeaza personal: 
muncitori calificati si necalificati 
dupa cum urmeaza: Muncitori 
necalificati -Sudori electric si 
autogen Instalatori -Masinist la 
masini terasamente Gestionari 
-Magaziner. Cerintele posturilor: 
-Muncitor necalificat: Invata-
mant general; -Sudor electric si 
autogen: scoala profesionala / 
invatamant general, certificat 
calificare in meseria de sudor 
(preferabil autorizare ISCIR); 
-Instalalator: scoala profesio-
nala/Invatamant general, certi-
ficat calificare in meseria de 
instalator -Masinist la masini 
terasamente: studii medii, atestat 
profesional, permis conducere 
categoria B,C; -Gestionar: studii 
medii (diploma bacalaureat), 
cunostinte contabilitate primara, 
legislatie gestiune, min. 1 an in 
activitatea de gestionar; -Maga-
ziner: studii medii (diploma 
bacalaureat), cunostinte contabi-
l i t a t e  p r i m a r a ,  l e g i s l a t i e 
gestiune, min. 1 an in activitatea 
de magaziner; CV-urile se pot 
depune pe adresa de email 
office@cmeb.pmb.ro; 
alexandra.g.nastase@gmail.com 
sau la sediul companiei Splaiul 
Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucu-
resti. Informatii la telefon: 
0372.400.780; 0728.121.056 
-Salarii atractive, tichete de 
mass, vouchere de vacanta.

l Institutul Naţional de Cerce-
tare-Dezvoltare pentru Fizică 
Tehnică Iaşi - IFT Iaşi, cu sediul 
în  munic ip iu l  Iaş i ,  B-dul 
Mangeron, nr. 47, organizează 
concurs pentru ocuparea a:2 
(două) posturi de cercetători 
ştiinţifici gradul 3 (CS III) şi a 3 
(trei) posturi de cercetători ştiin-
țifici gradul 2 (CS II), în speciali-
z a r e a  “ P r e p a r a r e a  ş i 
caracterizarea de materiale 
magnetice amorfe şi nanocrista-
line pentru aplicaţii în inginerie 
şi medicină”. Condiţiile de parti-
cipare la concurs sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare–dezvoltare ş i  de 
Ordinul MENCS nr. 6.129/2016 
privind aprobarea standardelor 
minimale necesare şi obligatorii 
pentru conferirea titlurilor 
didactice din învăţământul supe-
rior, a gradelor profesionale de 
cercetare-dezvoltare, a calităţii 
de conducător de doctorat şi a 
atestatului de abilitare; Dosarele 
de concurs se depun în termen 
de 30 de zile de la data apariției 
anunţului, la Compartimentul 
Resurse Umane al INCDFT – 
IFT Iaşi. De asemenea, dosarele 
de concurs se vor trimite şi la 

adresa : juridic@phys-iasi.ro. 
Data concursului va fi comuni-
cată participanților la concurs la 
sediul institutului. Regulamentul 
de concurs poate fi consultat la 
adresa: http://www.phys-iasi.ro/
eu/careers.  Informații suplimen-
tare se pot obține de la Compar-
timentul Resurse Umane al 
institutului, tel: 0232 430680 (int. 
216).

l Unitatea Militară 01265 Dej, 
din Ministerul Apărării Naţio-
nale, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
vacant de personal civil contrac-
tual, pe perioadă nedeterminată: 
1)Personal civil contractual 
(contabil II), 1 post, astfel: 
-Data-limită de depunere a dosa-
relor: 13.12.2019, ora 16.00; 
-Proba scrisă: 07.01.2020, ora 
11.00; -Interviul: 10.01.2020, ora 
10.00. Condiţiile generale de 
participare la concurs sunt cele 
prevăzute de art.3 din HG 
286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Depu-
nerea dosarelor şi organizarea 
concursului se vor face la sediul 
UM 01265 Dej, str.Pandurilor, 
nr.1, localitatea Dej, jud.Cluj, 
unde vor fi afişate şi detaliile 
organizatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, 
Gheorghe Ciumău, la telefon: 
0264.214.181, interior: 311.

PRESTARI SERVICII
l Amanet! Oferim împrumuturi 
în condiții avantajoase. Comi-
sion negociabil. Seriozitate şi 
discreție. 0755.997.070.

l SC Marian Cris Trans SRL, cu 
sediul în com.Baloteşti, Șos.
Unirii, Nr. 184, jud.Ilfov, CUI: 
RO14062364, oferă servicii de 
vidanjare în zonele Baloteşti, 
Moara Vlăsiei ,  Corbeanca, 
Tunari, Otopeni. Pentru solici-
tări, vă rugăm sunați la numărul 
de telefon: 0722.877.400.

CITATII
l Se citează Minea Sebasatian 
Vasile, cu domiciliul în Iaşi, str.
Plăieşilor, nr.3, bl.V1, sc.C, ap.16, 
județul Iaşi, să se prezinte în 
data de 21.01.2020, ora 8.30, 
complet c17, la Judecătoria Iaşi, 
str.Anastasie Panu, nr.25, județul 
Iaşi, citat în calitate de pârât în 
dosarul nr. 25911/245/2019, în 
contradictoriu cu SC Garanta 
Asigurări SA, în calitate de 
reclamant.

l Numitul Marica Costinel – 
asociat unic şi administrator al 
Societăţii Optim Intermed Docu-

ments SRL, cu ultimul domiciliu 
declarat în Oraş Mioveni, str. 1 
Decembrie, Bl. T12, scara C, etaj 
Parter, Ap. 2, jud. Argeş, este 
chemat în calitate de pârât în 
dosarul nr. 3/2019, aflat pe rol la 
Curtea de Arbitraj de pe lângă 
Uncom-Ucecom Bucureşti, cu 
termen de judecată în data de 17 
Decembrie 2019, ora 12.00, dosar 
ce are ca obiect pretenţii, recla-
mantă fiind Pitmiovcom Piteşti.

l Numitul Druia Laurenţiu 
Gregor este citat în calitate de 
pârât, în dosar nr.111/83/2016*, 
aflat pe rolul Tribunalului Satu 
Mare, pentru termenul de jude-
cată din data de 17.01.2020, sala 
8, et.1, ora 9.00, având ca obiect 
constatare nulitate act juridic.

l Se citează pentru ziua de 4 
decembrie 2019 numita Zbojan 
Elisabeta,  pârâtă în dosar 
nr.2679/397/2019, al Judecătoriei 
Sighetu Marmației Maramureş.

l Numiții Andreica Maria, Ana, 
Maria Floarea, Silvia, Emil, 
Costan sunt chemați în instanță 
la Judecătoria Bistrița, în dosar 
număr 197/190/2005, în data de 
03.12.2019, ora 9.00.

l Succesibilii defunctului Sărac 
Pascu,  decedat la data de 
15.08.1994, cu ultimul somiciliu 
în sat Crocna, nr.4, com.Dieci, 
jud.Arad, sunt invitaţi să se 
prezinte în data de 09.12.2019, 
ora 10.30, la sediul Biroului 
Notar ia l  Indiv idual  Rusu 
Andreea, din localitatea Gura-
honţ, strada Avram Iancu, nr. 
29-32, judeţul Arad, pentru a 
participa la dezbaterea proce-
durii succesorale a defunctului 
mai sus indicat.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închi-
rieze spaţii de depozitare şi 
s e rv i c i i  conexe .  Deta l i i l e 
complete pot fi găsite pe site-ul 
www.anaf.ro, sectiunea “Anun-
ţuri” - “Anunţuri de achiziţie de 
bunuri şi servicii”.

l SC Lidl Discount SRL, cu 
sediul în sat Nedelea, comuna 
Ariceşti  Rahtivani,  DN 72 
Crângul lui Bot, km 73+810, 
județul Prahova, anunță public 
solicitarea de obținere a auto-
rizației de mediu pentru obiec-
tivul „Supermarket LIDL” 
amplasat în Botoşani, str. Ștefan 
cel Mare, nr.10, județul Botoşani. 
Eventualele propuneri şi sugestii 
din partea publicului privind 
activitatea menționată vor fi 
transmise în scris şi sub semnă-

tură la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Botoşani, din 
municipiul Botoşani, Bd. Mihai 
Eminescu, nr. 44, județul Boto-
şani, în zilele de luni - joi, între 
orele 8.00 - 16.30 şi vineri între 
orele 8.00–14.00.

l Prin sentința nr. 3145/2019 din 
data de 10.05.2019 pronunțată în 
dosarul nr.2747/318/2018 al 
Judecătoriei Tg-Jiu, având ca 
obiect divorț între părțile Roşca 
Elena-Ramona, în calitate de 
rec lamant  ş i  Roşca  Mari -
an-Ionuț, în calitate de pârât, s-a 
dispus:  Admite cererea de 
chemare în judecată formulată 
de reclamanta Roşca Elena-
Ramona, CNP..., cu domiciliul în 
Rovinari, str.Termocentralei, 
bl.T3, sc.1, ap.7, județul Gorj şi 
cu domiciliul procesual ales la 
Cabinet  de  Avocat  Ulmet 
Cătălin, cu sediul în Târgu Jiu, 
str.Victoriei, nr.5-7 (jos), județul 
Gorj ;  în contradictoriu cu 
pârâtul Roşca Marian-lonuț, cu 
domiciliul în comuna Oprişor, 
sat Oprişor, județul Mehedinți. 
Dispune desfacerea căsătoriei 
încheiată între părți la Primăria 
Rovinari, la data de 16.08.2009, 
înregistrată în registrul de stare 
civilă sub nr.59/16.08.2009, din 
culpa exclusivă a pârâtului. Pe 
viitor, reclamanta va reveni la 
numele dinaintea căsătoriei, 
respectiv acela de „Durlă”. Cu 
drept de apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare. Cererea de 
apel se va depune la Judecătoria 
Tg-Jiu. Pronunțată, astăzi, 
10.05.2019, prin punerea soluției 
la dispoziția părților prin mijlo-
cirea grefei instanței, potrivit 
art.396 alin.2 CPC.

l Unitatea Administrativ-Teri-
torială Comuna Trivalea-Moş-
teni din județul Teleorman 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.10, 31 
începând cu data de 29.11.2019, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Comunei Triva-
lea-Moşteni, conform art.14 alin.
(1) şi (2) din Legea cadastrului şi 
a  p u b l i c i t ă ț i i  i m o b i l i a r e 
nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate lmobi-
liară.

l SC Kandia Dulce SA, cu 
sediul în Bucureşti, Șos.Viilor, 
nr.20, sector 5, înregistrată la 
O N R C - O R C T B  c u 

J40/538/19.02.1992 şi RO401703, 
informează pe cei interesați 
asupra depunerii solicitării 
pentru reînnoirea Autorizației de 
Mediu în scopul desfăşurării 
activității “Fabricarea produ-
selor din cacao, a ciocolatei, a 
produselor zaharoase şi a produ-
selor conservate de patiserie”, 
desfăşurată în Șos.Viilor, nr.20, 
sector 5, Bucureşti. Informații 
p r i v i n d  i m p a c t u l  a s u p r a 
mediului al activității pentru 
care se solicită autorizația de 
mediu pot fi consultate zilnic, de 
luni până vineri, între orele 9.00-
12.00, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Bucureşti din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1. Propuneri sau contestații se 
pot depune la sediul APM Bucu-
reşti în termen de 10 zile de la 
publicarea prezentului anunț.

l CNAIR prin DRDP Bucu-
reşti,  titular al proiectului 
PASAJ PE DN 1A KM 79+194 
PESTE CF LA Ploieşti, anunță 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenția De Protecția A 
Mediului Prahova, în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului şi de 
evaluarea adecavată,  fără 
evaluare a impactului pentru 
proiectul: PASAJ PE DN 1A KM 
79+194 PESTE CF LA Ploieşti, 
propus a fi amplasat în Munici-
piul Ploieşti/Comuna Berceni, pe 
DN 1A la km 79+194. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția 
mediului APM Prahova din 
Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacu-
zino, nr. 306, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-13.00, 
precum şi la următoarea adresă 
de internet: http://apmph.anpm.
ro. 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 compe-
tente pentru protecția mediului.

LICITAŢII
l Just Insolv SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a 
bunurilor aflate in patrimoniul 
SC CANAP DISTRIBUTION 
SRL, respectiv: aparat sudura 
TM 315 ECO la pretul de 3000 
lei + TVA, generator curent 
monofazic NT 7000 la pretul de 
250 lei + TVA. Licitatia are loc in 
baza Adunarii Creditorilor din 
data de 24.10.2017, pretul de 
pornire al licitatiei fiind in 
conformitate cu regulamentul de 
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valorificare a bunurilor. Taxa de 
participare la licitatie este de 200 
lei + TVA. Licitaţiile publice vor 
avea loc pe data de 05.12.2019, 
0 9 . 1 2 . 2 0 1 9 ,  1 1 . 1 2 . 2 0 1 9 , 
1 2 . 1 2 . 2 0 1 9 ,  1 6 . 1 2 . 2 0 1 9 , 
1 7 . 1 2 . 2 0 1 9 ,  1 8 . 1 2 . 2 0 1 9 , 
0 9 . 0 1 . 2 0 2 0 ,  1 3 . 0 1 . 2 0 2 0 , 
15.01.2020,  orele  12.30 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1,  et .  7 ,  cab.  7B,  jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

l Anunţ public. 1. Oraşul 
Năsăud, cu domiciliul fiscal 
situat în oraşul Năsăud, Piaţa 
Unirii, nr. 15, jud. Bistriţa-Nă-
săud,  Cod de Înregistrare 
Fiscală 4347887, organizează în 
data de 28.12.2019, ora 10:00, la 
sediul unității, licitație publică 
deschisă pentru închirierea unei 
suprafețe de teren de 553 mp. 
din domeniul public al oraşului 
Năsăud identificată potrivit 
planului de situație care se 
găseşte la compartimentul 
A.D.P.P. din cadrul primăriei 
oraşului, situată pe strada Vasile 
Naşcu, în incinta stadionului 
orăşenesc  din  Năsăud,  în 
vederea amenajării unui pati-
noar pe perioada sezonului rece. 
2. Prețul de pornire al licitaţiei 
este de 0,53 euro/mp/lună, iar 
durata închirierii este pe o peri-
oada de 3 ani de la semnarea 
contractului, doar în intervalul 
decembrie-februarie (cu posibili-
tate de prelungire până cel 
târziu în luna aprilie), cu posibi-
litate de prelungire prin Hotă-
râre a Consiliului Local al 
oraşului Năsăud, la cererea 
locatarului adresata cu minim 
30 zile înainte de expirarea 
contractului. 3. Caietul de 
sarcini privind organizarea şi 
desfăşurarea licitației publice 
deschise pentru închirierea unei 
suprafețe de teren de 553 mp. 
din domeniul public al oraşului 
Năsăud, se poate ridica de la 
sed iu l  Pr imăr ie i  oraşu lu i 
Năsăud, compartimentul relații 
cu publicul, începând cu data de 
02.12.2019 la prețul de 100 lei şi 
se achită la casieria Primăriei 
oraşului Năsăud; 4. Ofertele 
pentru participarea la procedura 
de licitație se depun într-un 
singur exemplar, până în data de 
27.12.2019, ora 16:00, la sediul 
Primăriei oraşului Năsăud, 
comp. Relații cu publicul iar 
pentru solicitarea clarificărilor 
termenul limită este 21.12.2019, 
ora 16:00; 5. Pentru relații supli-
mentare vă rugăm să vă prezen-
t a ț i  l a  c o m p a r t i m e n t u l 
Administrarea Domeniului 
Public şi Privat al primăriei 
oraşului Năsăud sau la tel./ 

0263/ 361026, 361027, fax. 
0263/361028, 361029.

l Nr.19279/29.11.2019 anunţ 
Privind scoaterea la licitaţie a 
bunurilor imobile sechestrate. În 
temeiul art. 250 alin (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
se face cunoscut ca în ziua de 
13.12.2019, ora 11.00, la sediul 
Primăriei oraşului Hârşova din 
Str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 
1 ,  O r a ş  H â r ş o v a ,  J u d . 
Constanţa, va avea loc vânzarea 
prin licitație pentru valorificarea 
bunurilor imobile sechestrate 
aparţinând debitorului: Șaban 
Samir (casatorit), nr. Dosar 
executare silită 1080/06.11.2017; 
Bunuri scoase la licitaţie: imobil 
teren intravilan cu Suprafaţă de 
400 m2, situat în str. Nicolae 
Bălcescu nr. 10, lot. 2, identificat 
cu nr. Cad. 100552; Drepturi/ 
Privilegii care grevează bunurile: 
U.A.T Oraş Hârşova; Domici-
liul: Oraş Hârşova, str. Nicolae 
Bălcescu nr. 10, lot.  2, jud. 
Constanţa;  preţ  evaluare : 
30.480,00 lei; preţ incepere. Lici-
taţie: 30.480,00 LEI. Preţul nu 
conţine T.V.A. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri, să înştiinţeze 
despre aceasta, organul de 
executare silită înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei 
interesaţi de cumpărarea bunu-
rilor trebuie să prezinte toate 
documentele prevazute de art. 
250 alin (7) din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură 
fiscală. Pentru bunurile imobile 
sechestrate, ofertele de cumpă-
rare se primesc la sediul Primă-
riei oraşului Hârşova -Direcţia 
Economică -Birou Executări 
Silite, Str. Piaţa 1 Decembrie 
1918, nr. 1, Oraş Hârşova, jud. 
Constanţa, până în ziua de 
11.12.2019, ora 14.00. Facem 
menţiunea că, în vederea partici-
pării la licitaţie, ofertanţii sunt 
obligaţi să facă dovada plăţii în 
c o n t u l  R O 9 8 T R E Z 
2385006XXX000028, deschis la 
Tezoreria Operativă Hârşova, a 
taxei de participare de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei 
până la data de 11.12.2019. 
Ofertele de cumparare pot fi 
depuse direct sau transmise prin 
poşta. Nu se admit oferte telefo-
nice, telegrafice, transmise prin 
telex sau telefax.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de 

contact: Primăria Comunei 
Mihăileni, cu sediul în comuna 
Mihăileni, județul Botoşani, 
te lefon/fax:  0231.625.103, 
e-mail: primariamihailenibt@
yahoo.com, cod fiscal: 3672006. 
2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului  care 
urmează să fie vândut: -3 parcele 
de teren, proprietate privată a 
Comunei Mihăileni, identificate 
astfel: Parcela A în suprafață de 
17.300mp, număr cadastral: 
5 0 3 9 1  ş i  C a r t e  F u n c i a r ă 
nr.50391, situat în extravilanul 
localității Mihăileni PC 165, PC 
166, cu acces direct la drum; 
Parcela B în suprafață de 
1.128mp, număr cadastral: 
5 1 2 0 4  ş i  C a r t e  F u n c i a r ă 
nr.51204, situat în intravilanul 
localității Mihăileni, PC 700, PC 
701/1 şi PC 702/1, cu acces direct 
la drum; -Parcela C în suprafață 
de 60.000mp, număr cadastral: 
5 1 2 5 1  ş i  C a r t e  F u n c i a r ă 
nr.51251, situat în extravilanul 
localității  Mihăileni PC 6, 
tarlaua 3, cu acces direct la 
drum; -2 imobile (apartamente), 
proprietate privată a Comunei 
Mihăileni, identificate astfel: 
apartament nr.3, număr cadas-
tral 50149-C1-U3, suprafață 
construită desfăşurată, inclusiv 
spații comune de 93,90mp, 
înscris în Cartea Funciară a 
Comunei Mihăileni nr.50149-
C1-U3, cu acces direct la drum; 
apartament nr.11, număr cadas-
tral 50149-C1-U11, suprafață 
construită desfăşurată, inclusiv 
spații comune de 92,10mp, 
înscris în Cartea Funciară a 
Comunei Mihăileni nr. 50149-
C1-U11, cu acces direct la drum, 
conform HCL 30/16.10.2019 şi 
t e m e i u l  l e g a l  O U G 
57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Comparti-
mentul Impozite şi Taxe Locale. 
3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul vânzăto-
rului de la care pot obține un 
exemplar din documentația de 
atribuire:  Compartimentul 
Impozite şi Taxe Locale al 
Primăriei Comunei Mihăileni, 
din sat Mihăileni, comuna Mihă-
i l e n i ,  j u d e ț u l  B o t o ş a n i . 
3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor OUG nr.57/2019, 

privind Codul administrativ: 
20Lei/exemplar, ce se achită în 
numerar la casieria instituției. 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 23.12.2019, 
ora 12.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 30.12.2019, 
ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Mihăileni, județul 
Botoşani, Compartiment Impo-
zite şi Taxe Locale. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data şi locul la care se va desfă-
şura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 14.01.2020, ora 
12.00,  la  sediul  Primăriei 
Comunei Mihăileni, din sat 
Mihăileni, comuna Mihăileni, 
județul  Botoşani ,  Sala  de 
şedințe, etaj 1. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/
sau  adresa  de  e -mai l  aIe 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Botoşani, 
Botoşani, str.Maxim Gorki, nr.8, 
județul  Botoşani ,  te lefon: 
0231.511.739, fax: 0231.531.832, 
e-mail: tr-botosani@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 
29.11.2019.

l RA-APPS Bucureşti SRP 
Victoria Cluj,  cu sediul în 
Cluj-Napoca, b-dul 21 Decem-
brie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, 
anunță organizarea licitației 
pentru închirierea unor spații 
din administrarea SRP Victoria 
Cluj ,  după cum urmează: 
-suprafața de 53mp util (terasa 
1), situată pe terasa Hotelului 
Victoria, b-dul 21 Decembrie 
1989, nr.54-56, Cluj-Napoca, 
jud.Cluj, pentru amplasarea 
unor stații de telefonie mobilă cu 
preț de pornire a licitației de 
1378 Euro/spațiu/lună (la care se 
adaugă TVA); -spațiu comercial 

situat la parterul Hotelului 
Victoria, b-dul 21 Decembrie 
1989, nr. 54-56, Cluj-Napoca, 
jud.Cluj ,  cu suprafața de 
43,55mp şi preț de pornire a 
licitației de 1.045,20 Euro/spațiu/
lună (cf.CF nu se aplică TVA). 
Prețul dosarului licitației este de 
10Lei, taxa de participare la 
licitație este de 5% din prețul de 
pornire a licitației, garanția de 
participare la licitație este de 
10% din prețul de pornire a lici-
tației. Licitația va avea loc la 
sediul SRP Victoria, Cluj-Na-
poca, b-dul 21 Decembrie 1989, 
nr.54-56, jud.Cluj, în data de 
16.12.2019, ora 10.00. Înscrierile 
se pot face până în data de 
13.12.2019, ora 10.00. Informații 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
0264.598.776, 0722.364.784, 
e-mail: srpvictoria@upcmail.ro. 
Persoană de contact este Vadan 
Mircea -şef Birou Tehnic.

l Debitorul SC Grand Auto 
Mall SRL cu sediul in Dr.Tr.Se-
verin, str.Calomfirescu nr.5, bl.
C4, sc.1, ap.4, jud.Mehedinti, 
J25/96/2013, CUI 313164605, 
aflată în procedura de faliment, 
in bankruptcy, en faillite, dosar 
nr. 1882/101/2018 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis,cu sediul 
ales Dr.Tr.Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin   Serban 
Valeriu, scoate la vânzare la 
pretul diminuat cu 25% fata de 
evaluare: - Bunurilor mobile de 
tipul *Stoc de marfa - Piese auto 
conform listelor ce s epot studia 
la biroul lichidatorului judiciar * 
la  pretul  de 4.392 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 
11.12.2019 orele 12,00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea  bunuri le  mobi le 
conform raport de evaluare nr.50 

 Subscrisa  S.C. APOLLODOR GROUP  S.A . - in faliment, cu sediul in Loc. 
Resita, str. Zimbrului, nr.44, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV 
GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 12.12.2019, ora 11, va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri 
imobile: 
•• Spații producție (3 corpuri clădire în suprafață de 759,99 mp și platformă 
betonată - 1.395 mp), situate în localitatea Reșița, str. Zimbrului, nr. 44, jud. 
Caraș-Severin. Prețul de pornire al licitației este de 112.990 euro + TVA. 
 Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 500 lei/imobil, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform 
procedurilor legale. În cazul în care bunul nu va fi valorificat la data de 
12.12.2019, următoarele licitații vor avea loc în 19.12.2019 și 16.01.2020.
  Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare 
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar.
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/05.04.2019, o reprezinta sentința 
nr. 27 din data de 06.03.2019 de 
deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecă-
torul  s indic  în  dosarul  de 
insolvență nr. 1882/101/2018. 
Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licita-
tiei a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru fiecare 
bun mobil in parte şi achiziţio-
narea caietului de sarcini in suma 
de 200 lei. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor mobile sa anunțe lichida-
torul judiciar înainte de data 
stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii suplimentare la 
t e l e f o a n e l e  0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 , 
0252/354399 sau la sediul profesi-
onal al lichidatorului din Dr.Tr.

Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinti. Lichidator Judi-
ciar,  Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis, prin  ec. 
Serban Valeriu

l Debitorul SC Arindustries 
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 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis,cu sediul 
ales in Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti, CUI 38704372, inregis-
trata in RFO II sub nr. 0918, 
prin reprezentant asociat coor-
donator 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 
omologare 
ACVV172G11C64E4, 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.Mehedinţ i  la  data  de 
11.12.2019 orele 12,00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului mobil autotu-
rism, o reprezinta sentința nr. 51 
din data de 16.06.2019 de 
deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către jude-
cătorul sindic în dosarul de 
insolvență nr. 2217/101/2018. 

Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa pana 
la data de 10.12.2019 orele 1700 
a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru fiecare 
bun mobil in parte şi achiziţio-
narea 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 sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele 
0756482035, 0252/354399 sau la 
sediul profesional al lichidato-
rului din Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinti .  Lichidator Judiciar,  
Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis, prin Asociat coor-
donator ec. Serban Valeriu.

PIERDERI
l Pierdut legitimație avocat 
Baroul Bucureşti pe numele 
Zamfir Harieta Sidonia Irina. Se 
declară nulă.

l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Dumitrache Constantin. Il declar 
nul.

l Pierdut Certificat de inregis-
trare si Certificat constatator din 
13.11.2008 ale societatii L.EU 
I M O B I L I A R E  S R L ,  C U I 
21842990, J40/10573/2007. Le 
declar nule.

l Pierdut şi nul carnet de muncă 
seria MPS nr. 2046307 aparţi-
nând Ciocârlan Anne- Marie 
emis de Spitalul  Clinic de 
Urgenţă Militar Central.


