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OFERTE SERVICIU
l Fabrica de confecții angajăm 
confecționeri mașiniști, călcători 
interfazic, final. Salariu atractiv, 
transport asigurat. 0725.094.727.

l SC Eurofrutas Temporar SRL 
angajează îngrijitor spații verzi. 
Tel.+40765.453.868.

l Firma Job Selection HR, din 
Brașov, angajează muncitori necali-
ficați pentru fabrica de articole din 
materiale compozite armate cu fibră 
de sticlă. CV-urile se trimit la e-mail: 
processing@jobselection.ro. Pentru 
mai multe detalii ne puteți contacta 
la numarul 0721.115.835.

l Institutul de Știinte ale Educatiei 
organizeaza o noua runda de 
selectie pentru ocuparea unor 
posturi de experti in cadrul proiec-
tului POCU “CURRICULUM 
R E L E VA N T,  E D U C AT I E 
DESCHISA PENTRU TOTI-
CRED”, finantat prin POCU 2014-
2020, in cadrul Axei prioritare 6, 
Prioritatea de investitii 10.i. Detalii 
pe http://www.ise.ro/cred si la adresa 
de mail: cred.ise@ise.ro.

l Liceul Tehnologic „Dragomir  
Hurmuzescu” organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant: -1 post Secretar  (pe peri-
oadă nedeterminată); (probe: scrisă, 
interviu).  Data concursului: 
25.03.2020. Depunerea dosarelor se  
face până pe 18.03.2020, în inter-
valul orar 10.00-14.00 la secretari-
atul unităţii. Relaţii la telefon: 
021 .256.00 .83 ,  0721278528, 
0759992872.

l Liceul Tehnologic „Matei 
Basarab”, cu sediul în comuna 
Mânăstirea, str.Olteniței, nr.79, 
judeţul Călărași, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -numele 
funcției: administrator financiar; 
-număr posturi: 0,5, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 25.03.2020, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
27.03.2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 30.03.2020, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul 
economic; -vechime cel puţin 5 ani 
în sistemul bugetar; -cunoștinţe 
operare PC (MS Office, operare 
baze de date, navigare Internet), 
programe de contabilitate; -spirit 
organizatoric; -abilităţi de comuni-
care, relaţionare și învăţare; -capaci-
tate de gestionare a timpului și 

priorităţilor. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceul Tehnologic „Matei Basarab” 
(04-17.03.2020). Relaţii suplimen-
tare la sediul: Liceul Tehnologic 
„Matei Basarab”, telefon/fax 
0242.520.017, e-mail: scoala.manas-
tirea@gmail.com.

l Primăria Comunei Sadova, 
județul Dolj, organizează, la sediul 
Primăriei Comunei Sadova, concurs 
de ocupare a unui post vacant 
temporar vacant, personal contrac-
tual -inspector de specialitate debu-
tant în cadrul compartimentului 
„implementare proiecte finanţare 
nerambursabilă”, pe perioadă deter-
minată de 1 an, conform prevede-
rilor HG 286/2011, modificată și 
completată de HG 1027/2014. 
Condiţii de participare: studii superi-
oare de lungă durată cu diplomă de 
licenţă; cunoștinţe operare IT -nivel 
avansat -WORD, EXCEL, POWER 
POINT; nu sunt condiții de vechime 
în specialitatea studiilor. Concursul 
va consta în două etape succesive, 
după cum urmează: -Proba scrisă 
-18.03.2020, ora 10.00; -Interviu 
-data și ora susținerii interviului se 
afișează odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului, respectiv în perioada 4 martie 
2020 -10 martie 2020, la sediul 
Primăriei Comunei Sadova, comuna 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, județul 
Dolj. Selecţia dosarelor se va efectua 
în termen de 2 zile de la expirarea 
perioadei de depunere a dosarelor. 
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în 
fișa postului, precum și alte date 
necesare desfășurării concursului se 
afișează la sediul instituției și pe 
pagina de internet a autorității 
(www.primariasadova.ro). Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Sadova, comuna 
Sadova, str.Craiovei, nr.165, județul 
Dolj, persoană contact: Safta 
Flavia-Alexandra, consilier asis-
tent-compartiment Juridic, Resurse 
Umane, telefon 0736.641.345, fax 
0351.418.644, e-mail: marcuflaviaa-
lexandra0@gmail.com.

l Sport Club Municipal Bacău, cu 
sediul în Bacău, str. Pictor Th.
Aman, nr.94, judeţul Bacău, anunţă 
amânarea concursului, conform HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
consilier juridic IA organizat iniţial: 
-Proba scrisă în data de 18.03.2020, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
20.03.2020, ora 10.00, astfel: la o 
dată care se va comunica ulterior. 
Prin acest anunţ venim în comple-

tarea celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, număr 
185/24.02.2020, pagina 7, cod 
244.510.

l Liceul Tehnologic „Sf.Dimitrie”, 
cu sediul în comuna Teregova, str.
Principală, nr.349, judeţul Caraș-Se-
verin, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: mediator școlar, 1 post, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 25.03.2020, 
ora 14.00; -Proba interviu în data de 
26.03.2020, ora 14.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare (cu 
diplomă de licență) cu specializarea 
asistență socială ori absolvirea cu 
diplomă de bacalaureat a oricărui 
alt profil liceal, urmată de un curs 
de formare profesională cu speciali-
zarea mediator școlar, recunoscut de 
Ministerul Educației și Cercetării; 
-vechime: 2 ani. 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 Liceului 
Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova. 
Relaţii suplimentare la sediul: Lice-
ului Tehnologic „Sf. Dimitrie”, 
persoană de contact: Grozăvescu 
Linda, telefon 0255.260.293.

l Spitalul Municipal „Costache 
Nicolescu”, cu sediul în Drăgășani, 
str. Dr. Bagdasar, nr.2, judeţul 
Vâlcea, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Fizician medical debu-
tant, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.03.2020, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
31.03.2020, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: absolvent al facul-
tății de fizică; -vechime: fără 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Spitalului Municipal 
„Costache Nicolescu” Drăgășani. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spita-
lului Municipal „Costache Nico-
lescu” Drăgășani. Persoană de 
contact:  Chitu Jeni,  telefon 
0372.893.135.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant, conform HG nr.286/2011, 
de: -asistent medical, în cadrul 
Compartimentului Primiri Urgențe 

-CPU, al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc. Condiții 
specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcției 
contractuale: -studii -diplomă de 
școală postliceală sanitară sau echi-
valentă, sau diplomă de studii post-
liceale sanitare prin echivalare; -se 
solicită minim un an vechime în 
specialitate. Calendar concurs: 
-25.03.2020, ora 12.00 -proba scrisă; 
-27.03.2020, ora 12.00 -proba prac-
tică. Dosarele pentru înscrierea la 
concurs se vor depune la Biroul 
RUNOS și Contencios al Spitalului 
Municipal Câmpulung Moldove-
nesc, în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere 
de înscriere la concurs; -copie după 
certificatul de naștere, căsătorie, 
naștere a copiilor, buletin, diplomă 
de studii; -autorizație de liberă prac-
tică și asigurare de răspundere civilă 
profesională (malpraxis) pe anul în 
curs; -copia carnetului de muncă, 
sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă; -fișa 
medicală -fișa de aptitudini medi-
cina muncii; -Curiculum Vitae; 
-recomandare de la ultimul loc de 
muncă, acolo unde este cazul; 
-cazier judiciar; -certificat de integri-
tate comportamentală, conform 
Legii nr.118/2019. Taxă concurs  
-200 Lei. Relaţii  suplimentare refe-
ritoare la tematică și bibliografie se 
pot obține de la sediul unităţii sau la 
telefon 0230.312023, între orele 
07.30-16.00. Persoană de contact: 
Mera Nicoleta-Mariana.

l În conformitate cu prevederile 
Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările 
și completările ulterioare și ale OMS 
nr.284/2007, privind aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a concursurilor/exame-
nelor pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director din 
spitalele publice, modificat de art.1 
din OMS nr.954/2017. Spitalul 
Orășenesc Hațeg, cu sediul în Hațeg, 
str.T.Vladimirescu, nr.7, județul 
Hunedoara, organizează concurs/
examen pentru ocuparea funcţiei 

specifice comitetului director al 
unităţii, după cum urmează: -1 post 
de director financiar-contabil 
(contract de administrare pe durată 
determinată de 3 ani). La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii 
care îndeplinesc, cumulativ, crite-
riile generale și specifice. Criteriile 
generale sunt următoarele: a)au 
domiciliul stabil în România; b)nu 
au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care 
i-ar face incompatibili cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea; c)au 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt 
următoarele: -pentru directorul 
financiar contabil: 1.sunt absolvenţi 
de învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în profil economic; 2.au 
cel puţin 2 ani vechime în speciali-
tatea studiilor. Concursul/examenul 
pentru ocuparea funcţiei specifice 
comitetului director al unităţii se va 
organiza în data de 25.03.2020, ora 
09.00 -proba scrisă, respectiv data 
de 25.03.2020 ora 13.00 -susţinere 
orala a proiectului de specialitate, 
ora 15.00 -interviul de selecţie, la 
sediul unităţii. Data-limită până la 
care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 16.03.2020, 
la secretariatul Spitalului Orășenesc 
Hațeg. Bibliografia pentru concurs/
examen și temele-cadru pentru 
proiectul de specialitate se afișează 
la sediul Spitalului Orășenesc Hațeg 
și se publică pe site-ul spitalului 
Spitalului Orășenesc Hațeg. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la tele-
fonul 0354.408.894, int.133 -Biroul 
Resurse Umane.

Anunț de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel: 
0236.307.718/ fax: 0236.461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați 
organizează, în data de 17.03.2020, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de 
laborator tehnică dentară, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în cartier Mazepa I, str. Alexandru 
Lăpuşneanu nr. 28A, lot 22, etaj I; 3. Imobilul este compus din: cameră în suprafață de 7,99 mp, cotă indiviză de 
2,91% din terenul aferent apartamentului în suprafață de 15,13 mp, precum şi cota indiviză de 2,91% din dreptul 
de coproprietate forţată asupra tuturor părților din imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţă 
comună a tuturor coproprietarilor din acest imobil, respectiv suprafața de 8,31 mp, având nr. cadastral nou 
104321-C1-U22; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al Municipiului Galați şi 
desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime; 5. Informații privind documentația de participare: 5.1. 
Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul 
Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. Prețul Caietului de sarcini este de 50 lei; 6. 
Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de calificare, în 
conformitate cu documentația de participare; 6.1. Data limită de depunere a plicurilor: 16.03.2020, ora 13.00; 
6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, Biroul 
Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune intr-un singur exemplar; 7. Data şi locul în care se va desfăşura şedinta 
publică de licitație: 17.03.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, 
email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel.: 0236.412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9. 
Persoană de contact: Chițu Laura, tel. 0236.307.718.
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l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Târgovişte organizează, la sediul 
instituţiei din Târgovişte, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmboviţa, 
concurs pentru ocuparea urmatoa-
relor posturi vacante, din Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Târgovişte: -1 
post registrator medical (M) 
-Compartiment Spitalizare de zi, 
Specialități Medicale (pentru Onco-
logie); -2 posturi infirmier debutant 
(G) -Secția Pneumologie; -2 posturi 
infirmier debutant (G) - Secția 
Oncologie Medicală; -1 post infir-
mier debutant (G) -Compartiment 
Urologie; -1 post brancardier (G) - 
Secția Chirurgie Generală; -1 post 
brancardier (G) -Compartiment 
Îngrijiri Paliative; -1 post  îngrijitor 
curățenie (G) - Secția Chirurgie 
Generală; -1 post supraveghetor 
îngrijire bolnavi psihici (G) - Secția 
Psihiatrie III Cronici, locația Gura 
Ocniței Ochiuri. Condiții specifice 
de participare la concurs: -îndepli-
neşte condițiile prevăzute de 
Ordinul MS nr.1470/2011, respectiv: 
1.-pentru posturile de infirmier 
debutant (G): - şcoală generală; 
-concurs pentru ocuparea postului. 
2.-pentru posturile de brancardier 
(G): -scoală generală; -concurs 
pentru ocuparea postului. 3.-pentru 
postul de supraveghetor îngrijire 
bolnavi psihici (G): -concurs pentru 
ocuparea postului; 4.-pentru postul 
de registrator medical: -diplomă de 
studii medii de specialitate sau 
diploma de studii medii; -6 luni 
vechime în activitate; -concurs 
pentru ocuparea postului. Tipul 
probelor  pentru concurs: -proba 
scrisă pentru toate posturile şi proba 
practică pentru postul de registrator 
medical in data de  24.03.2020, ora 
09.00; - interviul în data de 
27.03.2020. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la dată de 16.03.2020, ora 
11.00, la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă din Târgovişte, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.48, jud.Dâmbovița. 
Condiţiile de înscriere şi  participare 
la concurs, tematică, bibliografia şi 
actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere sunt afişate la 
sediul unităţii şi pe pagina de 
internet a unităţii (spitaldb.ro). 
Informaţii suplimentare la telefon 
0372.614.600/int.1811.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad, cu sediul în Arad, Bdul Revo-
luţiei, nr. 77, judeţul Arad, organi-
zează concurs în vederea ocupării 
următorului post vacant: -1 (un) 
post de Şef birou Cabinet rector, cod 
COR  121904, pe perioadă nedeter-
minată.  -Nivelul studiilor: Superi-
oare; -Domeniul studiilor: Ştiinţe 
economice şi inginerie; -Vechime în 
specialitatea postului: 20 ani;  -Alte 
condiţii: cunoaşterea limbilor străine 

-engleză şi maghiară, cunoştinţe 
operare PC, abilităţii de organizare 
a evenimentelor, a deplasărilor, 
întocmirea şi respectarea agendei 
zilnice de lucru, respectarea cu stric-
teţe a termenelor limită, cunoştinţe 
foarte bune de organizare şi funcţio-
nare a sistemului de învăţământ 
superior.  Data limită de depunere  a 
dosarelor de concurs. 19.03.2020, 
ora 16.00.  Data susţinerii probei 
scrise: 26.03.2020, ora 10.00. Data 
susţinerii interviului: 30.03.2020 ora 
10.00. Toate probele se vor susţine la 
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77. 
Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile 
generale şi  specifice, calendarul de 
desfăşurare a concursurilor, biblio-
grafia şi după caz, tematica se 
publică pe portalele: www.posturi.
gov.ro  şi pe www.uav.ro.

CITAŢII
l Vaduva lui Iorga Melinton, 
nascuta Trif Maria, Iorga Ioan,Surd 
Petru, Surd Ana, Surd Victoria, 
Iorga Mariuca nascuta Marcu, sunt 
citati in 9.03.2020, la Judecatoria 
Turda,in dosar civil nr.1135/328/ 
2018 pentru succesiune.

l Surd Ionaş este citat  in 
10.03.2020, la Judecatoria Turda, in 
dosar civil nr.4104/328/2019 pentru 
succesiune şi partaj.

l Vaduva lui Popa Ioan este citata 
in 12.03.2020 la Judecatoria Turda 
in dosar civil nr.7140/328/2019 
pentru intabulare drept de proprie-
tate.

l Tyorean Kosztantin, Kicsinas 
Maria,  Kicsinas Szuszanna, 
Kicsinas Maria, sotia lui Krisan 
Ioan, vaduva lui Kicsinas Petre, 
Kicsinas Susana şi Krişan Maria, 
nascuta Kicsinas, sotia lui Krisan 
Iuon sunt citati in 12.03.2020 la 
Judecatoria Turda, in dosar civil 
nr.4418/328/2018 pentru succesiune.

l Pârâtul Apetrei Aurel Octavian 
este citat în Dosar Nr. 1196/297/2018 
la Judecătoria Săveni în data de 
19.03.2020.

l Pârâta Pughiuc Lenuţa este citată 
în Dosar Nr. 1215 /297/2019 al Jude-
cător ie i  Săveni  în  data  de 
19.03.2020.

l Osman Dorinel, fiul lui Viorel şi 
Nina, născut la data de 19.04.1984 
în localitatea Filipeştii de Târg, 
j u d e ț u l  P r a h o v a ,  C N P 
1 8 4 0 4 1 9 2 9 2 8 9 3 ,  ş i  O s m a n 
Constantin, fiul lui Viorel şi Nina, 
născut la data de 23.07.1986, în 
localitatea Filipeştii de Târg, județul 

Prahova, CNP 1860723296619, 
ambii cu domiciliul cunoscut în 
comuna Filipeştii de Târg, sat 
Mărginenii de Jos, str.Căminelor, 
nr.292, județul Prahova, sunt citați 
la Biroul Individual Notarial 
Toneaţă Maria din Filipeştii de 
Pădure, Str.Gării, nr.828B, bl.29B, 
parter,  jud.Prahova,  pentru 
termenul din 27.03.2020, ora 09.00, 
în dosarul succesoral nr.247/2019, 
având ca obiect succesiunea 
defunctei Osman T. Ioana, decedată 
la data de 10 ianuarie 2010, cu 
ultimul domiciliu în comuna Fili-
peştii de Târg, sat Mărginenii de Jos, 
judeţul Prahova, fostă cu CNP 
2150729290074

l Se citează numitul Toderoi Relu, 
în cauza dosar nr.5186/290/2019, al 
Judecătoriei Reşita, cu obiect divorț 
fără minori, având ca reclamantă pe 
numita Toderoi Lucica, pentru 
termenul de judecată din data de 20 
mai 2020, ora 15.00.

l În vederea soluționării dosarului 
civil nr.5389/232/2019, aflat pe rolul 
Judecătoriei Găeşti, numitul Vlaicu 
Vasile, cu ultimul domiciliu la familia 
Vlaicu Gheorghe, din com.Petreşti, 
jud.Dâmbovița, este citat în data de  
02.04.2020, în calitate de pârât, în 
proces cu Vlaicu Claudiu Gabriel.

l Palcău Elena, domiciliată în mun.
Buzău, Bd.Stadionului, bl.39, sc.A, 
et.1, ap.5, jud.Buzău, în calitate de 
reclamantă, cheamă în judecată pe 
numitul Aldea Gheorghe, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în oraşul Codlea, 
str. Dacia, nr.2, bl.8, sc.B, ap.13, jud.
Braşov, în calitate de pârât, în 
dosarul nr.1331/282/2019, aflat pe 
rolul Judecătoriei Pogoanele, având 
ca obiect constatare nulitate act 
juridic, cu termen de judecată la 
18.03.2020.

DIVERSE
l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Vâlcelele, din judeţul 
Buzău, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.2, 7, 8, 10 
,11, 14, 15, 32, 34, 37, 39, începând 
cu data 02.03.2020, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăria Vâlce-
lele, conform art.14, alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publici-
tăţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară: 
http://ancpi.ro docs/?dir=Buzau.

l Titularul Lutan Laura Ileana 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
“Construire anexe gospodăreşti ale 
exploatațiilor agricole”, amplasat în 
comuna Tărtăşeşti, județul Dâmbo-
vița. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Dâmbovița din municipiul 
Târgovişte, Strada Calea Ialomiței, 
nr.1, Județul Dâmbovița şi la sediul 
primăriei Tărtăşeşti,  județul 
Dâmbovița, în zilele de luni-joi, între 
orele 09.00-16.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic în zilele de 
luni-joi, între orele 09.00-16.00, la 
sediul APM Dâmbovița.

l Unitatea Administrativ Terito-
rială Comuna Sărăţeni din Judeţul 
Ialomiţa, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr. 5, 7, 9 şi 
10 începând cu data de 03.03.2020 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Comunei Sărăţeni, strada 
Primăverii, nr. 21, Judeţul Ialomiţa 
conform art. 14, alin. (1) şi (2) din 
Legea Cadastrului şi Publicităţii 
Imobiliare nr. 7/1996, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Publi-
carea se va face şi pe site-ul 
Primăriei şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul Primăriei şi pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Cărămizaru George Adrian, lichi-
dator al: Fundația Română de 
Chirurgie Plastică şi Reconstructivă 
a Malformațiilor Faciale şi Recupe-
rarea Deficiențelor Auditive şi 
Vocale  „PRO-MEDPLAST”, 
desemnat prin încheierea de şedință 
din data de 06.09.2019, în dosarul 
nr.21871/301/2019, aflat pe rolul 
Judecătoriei Sector 3, aduc la cunoş-
tință publică dizolvarea fundației şi 
începerea lichidării acesteia.

l Autoklass Center SRL, punct de 
lucru Şoseaua Bucureşti Nord, 
nr.18, oraş Voluntari, jud.Ilfov, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
Autorizației de Mediu pentru activi-
tate. Informațiile privind potențialul 
impact asupra mediului a activității 
pot fi consultate la sediul APM Ilfov, 
str.Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, 
B u c u r e ş t i ,  t e l . / f a x : 
021.430.15.23/021.430.14.02, în 
zilele de luni-joi între orele 9.00-
13.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ilfov.

l Mara Logistics Quality SRL, cu 
domiciliul în mun.Bucureşti, 
Sectorul 3, str.Drumul Între Tarlale, 

nr.160-174, parcela 2, Corp B, Depo-
zitul 6, titulară a planului/progra-
mului „Alipire terenuri şi construire 
imobil cu funcţiunea de hală depozi-
tare mărfuri generale, birouri P+1E, 
împrejmuire şi utilități”, în judeţul 
Ilfov, comuna Cernica, identificată 
prin nr.cadastrale 56201 şi 56357, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea 
etapei de încadrare. Prima versiune 
a planului/programului poate fi 
consultata la sediul Agenţiei Regio-
nale pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, din Aleea Lacul Morii, nr. 
1, Sector 6, de luni până vineri, între 
09.00-12.00. Observații/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
ARPMB, în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

l SC Rega Engineering SRL, cu 
domiciliul în com.Măgurele, str.
Reactorului, nr.7, jud.Ilfov, prin 
Ciungan Liana, cu domiciliul în 
Bucureşti, strada Mitropolitul losif, 
nr.12, în calitate de asociat, titular al 
planului/programului „Relocare 
firmă, spaţii de birouri şi spaţii de 
depozitare”, în oraşul Măgurele, 
strada T31, P 112/27, 112/26, 
112/25a, 112/25, 112/24, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul 
menţionat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi 
consultata la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1, Sector 6, de luni 
până joi, între 09.00-11.00. Obser-
vații/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Ilfov 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440) în termen de 18 zile 
de la data publicării anunţului.

l Dl.Mureşan Adrian anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Elaborare 
documentaţie pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire 
casă, împrejmuire, branşamente”, 
propus a fi amplasat în Comuna 
Beliş, sat Bălceşti, jud.Cluj. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, din 
mun Cluj-Napoca, strada Doroban-
ţilor, nr.99 şi la adresa titularului: 
Str.Crişan. nr.4. bl.T159, sc.H, ap.4, 
Mun.Zalău, jud.Sălaj, în zilele de 
luni-joi între orele 09-14.00 şi vineri 
între orele 09-12.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Cluj, din mun.Cluj-Napoca, strada 
Dorobanţilor, nr.99.



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI

Marți, 3 martie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunț în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

l Schnell Ingrid Hermina anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire 
casă, împrejmuire, branşamente” 
propus a fi amplasat în Comuna 
Beliş, sat Bălceşti, jud.Cluj. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, din 
Municipiul Cluj-Napoca, strada 
Dorobanţilor, nr.99, în zilele de 
luni-joi între orele 09-14.00 şi vineri 
între orele 09-12.00 şi la adresa titu-
larului: Municipiul Zalău, str.
Crişan, nr.4, bl.T159, sc.H, ap.4, jud.
Sălaj. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, din 
Municipiul Cluj-Napoca, strada 
Dorobanţilor, nr. 99.

ADUNĂRI GENERALE
l Subscrisa, ABC Asigurari Reasi-
gurari S.A., cu sediul in Bucuresti, 
Str. Scoala Floreasca nr. 24, inmatri-
culata la Registrul Comertului sub 
nr. J 40/3129/1997, indicativ CUI 
9438013, sector 1, anunta: CONVO-
CAREA Adunarii Generale Ordi-
nare a Actionarilor (AGOA) a ABC 
Asigurari Reasigurari SA Data 
desfasurarii: 06.04.2020, ora 1200. 
In cazul in care Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor nu poate fi 
tinuta la prima convocare, o a doua 
convocare este fixata pentru data de 
07.04.2020, in acelasi loc, la aceeasi 
ora si cu aceeasi ordine de zi. Locul 
desfasurarii: Sediul HIDROCON-
STRUCTIA S.A. din B-dul Ferdi-
nand nr. 90, sector 2, Bucuresti. 
Ordinea de zi a Adunarii Generale 
Ordinare: 1. Raportul de gestiune, 
situatii financiare anuale pentru 
2019, repartizarea profitului net, 
raportul auditorului financiar 
extern si descarcarea de gestiune a 
Administratorilor Societatii pentru 
anul 2019. 2. Situatiile financiare 
anuale pentru 2019 intocmite in 
conformitate cu IFRS si Raportul 
auditorului financiar extern pentru 
acestea. 3. Raportul privind solvabi-
litatea si situaţia financiară pentru 
anul 2019 (SFCR) si Raportul audi-
torului financiar extern. 4. Bugetul 
de Venituri şi Cheltuieli pentru 2020 
si Planul de afaceri revizuit 2020-
2022. 5. Programul de investiții pe 
anul 2020. 6. Aprobarea auditorului 
financiar extern şi a condițiilor 
contractuale. 7. Aprobarea indem-
nizației administratorilor, a limitei 
generale a remunerației Directorilor 
Societății pentru anul 2020 si acor-
darea bonusului anual individual 
Directorilor Societatii remunerati 
pe baza de Contract de mandat 
prevazut pentru realizarea profi-
tului pentru anul 2019 conform 
Hotararii AGOA nr. 37 /2019. 8. 

Mandatarea d-lui Mircea Hristofor, 
Presedintele Consiliului de Admi-
nistratie să intreprinda direct sau 
prin delegare demersurile necesare 
pentru aducerea la îndeplinire a 
rezoluţiilor AGOA, să reprezinte 
Societatea în faţa Autoritatii de 
Supraveghere Financiara şi/sau 
tuturor celorlate autorităţi publice 
sau private din România pentru 
obţinerea oricăror aprobări necesare 
şi pentru înregistrarea rezoluţiilor 
de mai sus. Materialele pentru 
AGOA sunt puse la dispozitia actio-
narilor spre consultare la sediul 
Societății începând cu data de 03 
martie 2020. La AGOA sunt îndrep-
tăţiţi să participe şi să voteze în 
condiţiile stabilite prin Actul 
Constitutiv, acţionarii înregistraţi în 
Registrul Actionarilor la sfârşitul 
zilei de 26.03.2020, data de referinţă 
stabilită conform art. 123 alin.(2) 
din Legea nr. 31/1990. Acţionarii 
pot participa la şedinţa AGOA cu 
respectarea normei de reprezentare, 
conform Actului Constitutiv. 
Aceştia pot fi reprezentaţi de către 
acţionari special împuterniciţi ai 
Societăţii pe baza unei procuri 
speciale (persoane fizice) si pe baza 
unui mandat special (pentru 
persoane juridice). Procurile si 
mandatele vor fi depuse în original 
la sediul Societăţii, până la data de 
03.04.2020, ora 10:00. Accesul acţio-
narilor îndreptăţiti să participe la 
AGOA este permis prin proba iden-
tităţii acestora cu actul de identi-
tate. Documentele şi materialele vor 
fi disponibile acţionarilor la sediul 
Societăţii din Str. Scoala Floreasca, 
nr. 24, sector 1. Presedintele Consi-
liului de Administratie, Ec. Mircea 
HRISTOFOR.

l Convocator: Consiliul de Admi-
nistraţie SIMART Arhitecture S.A. 
(„Societatea”), cu sediul în Bucu-
reşti, Intrarea Rocilor, Nr. 12-16, C6, 
cam. 16, sector 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 
J40/5138/2009, Cod fiscal 17198116, 
conform art. 117 din Legea 31/1990, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare şi art. 10 din Actul Consti-
tutiv, convoacă: Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru 
data de 03.04.2020, ora 12:00, la 
sediul Societăţii din Intrarea 
Rocilor, nr. 12-16, C6, cam. 16, 
sector 6, Bucureşti, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Ratificare operare 
transfer bunuri ce au aparţtinut 
societăţii Silvarom SA în proprie-
tatea SIMART Arhitecture SA prin 
efectul sau ca urmare a operaţiunii 
de fuziune intervenită.  Materialele 
ce vor fi prezentate în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor pot fi consultate la 
sediul Societăţii. Acţionarii înscrişi 
în Registrul acţionarilor până la 

data de 02.04.2020 pot participa la 
Şedinţa Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor convocată 
prin prezentul convocator personal 
sau prin procura specială dată altor 
acţionari care să-i reprezinte. 
Formularul ,,Procură specială,, se 
poate obtine de la Secretariatul 
Consiliului de Administraţie al 
Societăţii şi vor fi depuse la secreta-
riatul Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor cel târziu cu 48 
de ore înainte de data ţinerii 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor. În cazul neîntrunirii 
cvorumului pentru prima convocare 
a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor, a doua convocare va 
avea loc pe data de 06.04.2020 în 
acelaşi loc şi aceleaşi ore, fără altă 
modalitate de notificare a acţiona-
rilor. Consiliu de Administraţie 
Preşedinte Decebal Ionut Cotofana.

LICITAŢII
l Debitorul SC Competent Serv 
SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Walter Maracineanu, nr.110, jud. 
M e h e d i n ţ i ,  C I F :  6 0 9 8 1 3 8 , 
J25/932/1994 aflata în procedură de 
faliment, in bankruptcy, en faillite 
în dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinți, prin 
lichidator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL, prin asociat coordo-
nator ec. Emil Popescu, cu sediul in 
loc. Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului 
nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate la 
vânzare urmatoarele bunuri: 
Proprietate imobiliara Teren 
+Constructii situat in loc. Malovat, 
str. Calea Targu Jiului, nr.6, jud. 
Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF 
vechi 292) la pretul de 189.703,00 
EURO formata din: • Teren intra-
vilan in suprafata totala de 16833 
mp. nr. cadastral - 50145; • Ateliere 
(2buc.) cu o suprafata utila de 
559,50 mp, nr. cadastral 50145-C1; 
• Magazie Materiale (2 buc.) cu o 
suprafata construita de 367,03 mp, 
nr. cadastral 50145-C2; • Birou si 
Loborator cu o suprafata construita 
de 297,15 mp, nr. cadastral 50145-
C3; • Sopron cu o suprafata 
construita de 387,65 mp, nr. cadas-
tral 50143-C4; • Magazie cu o 
suprafata construita de 87,35 mp. 
Apartament cu 2 camere situat in 
Dr. Tr. Severin, str.Slt. Eugen Mares, 
nr.10, bl.U4, sc.3, parter, ap.1, jud.
Mehedinti, cu o suprafata utila de 
35,82 mp, o suprafata construita de 
43,5 mp, avand numar cadastral 
51514-C1-U3, nr. C.F. 51514-C1-U3 
(Nr. CF vechi 4392) la pretul de 
23.630 EURO. Apartament cu 3 
camere situat in Dr. Tr. Severin, str. 
Slt. Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, 
parter, ap.2, jud.Mehedinti, cu o 
suprafata utila de 43,73 mp, o 
suprafata construita de 54,34 mp, 

avand numar cadastral 51514-C1-
U8, nr. C.F. 51514-C1-U8 (nr. CF 
vechi 10159) la pretul de 26.775 
EURO. Bunurile imobile descrise 
anterior sunt diminuate cu 15% fata 
de pretrile stabilite prin rapoartele 
de evaluare depuse la dosarul 
cauzei si se afla în garanția rang I a 
creditorului G-Trust MH SRL 
(succesor de drept al Invest Capital 
Malta LTD), cu rangul I conform 
c o n t r a c t  d e  i p o t e c a  n r. 
2015/24.07.2008 emis de BNP 
Marin Andreca Alexandra si 
contract de cesiune creanta. Teren 
intravilan situat in Dr.Tr.Severin, 
jud.Mehedinti (intre str. Iazului si 
Centura Noua, la aproximativ 300 
mp de intersectia cu drumul spre 
Cerneti) cu o suprafata de 5.265 mp 
avand  numar cadastral 63112, nr. 
C.F. 63112 (nr. CF vechi 15131) la 
pretul de  80.554,50 EURO , pret 
diminuat cu 15% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare. 
Preturile nu includ TVA. (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
plati). Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. 
Mehedinţi la data de 05.03.2020 
orele 14:00. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi să 
achiziționeze caietul de sarcină in 
suma de 1000 lei pana pe data de 
04.03.2020 orele 17.00. Nr. cont: 
RO11BRMA0999100085359511 
deschis la Banca Romaneasca. 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise 
anterior, o reprezinta incheierea din 
data de 19.12.2016 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
2304/101/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Invităm pe toti 
cei care vor să participe la şedinţa 
de licitaţie să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină 
la adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr.Tr.Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunu-
rilor imobile descrise anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. In masura in care creditorul 
urmaritor doreste sa achizitioneze 
bunurile afalate in garantia acestuia 
rang I, in cuantumul creantei acesta 
va fi obligat la plata cheltuielilor de 
procedura dupa cum urmeaza: 
■Cheltuieli  privind onorariu admi-
nistrator/ lichidator judiciar si chel-

tuieli de procedura calculate pro 
rata la valoarea  de evaluare a 
bunului imobil Apartament cu 2 
camere situat. Dr. Tr. Severin, str. 
Slt. Eugen Maresi, nr.10, bl. U4, sc. 
3, jud.Mehedinti - 27.899,63 lei. 
■Cheltuieli  privind onorariu admi-
nistrator /lichidator judiciar si chel-
tuieli de procedura calculate pro 
rata la valoarea  de evaluare a 
bunului imobil Apartament cu 3 
camere situat. Dr. Tr. Severin, str. 
Slt. Eugen Maresi, nr.10, bl. U4, sc. 
3, jud. Mehedinti - 31.603,52 lei. 
■Cheltuieli  privind onorariu admi-
nistrator /lichidator judiciar si chel-
tuieli de procedura calculate pro 
rata la valoarea  de evaluare a 
bunului imobil  Proprietatea imobi-
liarra situata in loc. Malovat, str. Tg. 
Jiului nr.6 ,jud Mehedinti - 
223.920,41 lei. Relaţii la sediul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, telefon 0742592183, 
tel./fax : 0252354399 sau: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro.  Lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL prin ec. Emil Popescu.

l Primaria Comunei Simian. 
NR.5045/02.03.2020. Anunt de lici-
tatie. 1.Informatii generale privind 
proprietarul: 2.Comuna Simian, cu 
sediul in comuna Simian, str. DE 
70, nr.64, judetul Mehedinti, tel/fax 
0252/338693, e-mail:clsimianmh@
gmail.com, organizeaza in data de 
23.03.2020, ora 10:00, licitatie 
publica pentru inchirierea aparta-
mentului situat in sat Simian, 
Comuna Simian, bloc A35, scara 2, 
parter, apartamentul 2, in suprafata 
de 85.57 mp, judetul Mehedinti. 
Informatii generale privind obiectul 
inchirierii. A)Procedura aplicata 
privind atribuirea contractului de 
concesiune:licitatie publica. B)Tipul 
contractului pentru care se solicita 
oferte:contract de inchiriere. C)
Obiectul inchirierii: apartament 
situat in sat Simian, Comuna 
Simian, bloc A35, scara 2, parter, 
apartamentul 2, in suprafata de 
85.57 mp, judetul Mehedinti. D)
Durata concesiunii: 5 ani. 3. Infor-
matii privind documentatia de atri-
buire. A)Relatii privind licitatia si 
documentatia de atribuire se pot 
obtine de la Primaria Comunei 
Simian, comuna Simian, str. DE 70, 
nr. 64, judetul Mehedinti, tel/ fax 
0252/338693-Compartiment Urba-
nism, incepand cu data de 
06.03.2020 in urma unei solicitari 
scrise. Data limita de solicitare a 
clarificarilor este de 18.03.2020, ora 
09:00. B)Cheltuieli privind partici-
parea la licitatie: Caiet de sarcini:20 
lei. Garantie de participare:30 lei. 
C)Pretul minim de pornire al licita-
tiei este de 42 lei/luna. 4.Informatii 
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privind ofertele: A) Data limita 
pentru  depunerea  oferte lor 
20.03.2020, ora 15:00. B)Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
Primaria Comunei Simian, Comuna 
Simian, str. DE 70, nr.64-Registra-
tura, et.1, judetul Mehedinti. 5. Data 
si locul unde se va desfasura licitatia: 
Primaria Comunei Simian, Comuna 
Simian, str. DE 70, nr. 64 -Comp. 
Juridic, et. 2, judetul Mehedinti, in 
data de 23.03.2020, ora 10:00. 6.
Instanta competenta in solutionarea 
eventualelor litigii este Tribunalul 
Mehedinti-Sectia de Contencios 
Administrativ si Fiscal, situat in 
Dr.Tr. Severin, B-dul.Carol I, nr. 14, 
judetul Mehedinti. 7.Data transmi-
terii anuntului de licitatie publica 
catre institutiile abilitate: 02.03.2020

l Primăria Comunei Peștera, cu 
sediul în localitatea Peștera, str.Izvo-
rului, nr.25A, comuna Peștera, jud.
Constanța, organizează, în data de 
24.03.2020, ora 13.00, licitație 
pentru: -Vânzare imobil -teren intra-
vilan, situat în localitatea Ivrinezu 
Mare, str.Morii, nr.15, comuna 
Peștera, județul Constanța, în supra-

față de 1071mp, având destinație 
-construcție civilă. Înscierile se fac 
până pe data de 23.03.2020, ora 
13.00, la sediul Primăriei Peștera. 
Relații suplimentare la sediul Primă-
riei Peștera, str.Izvorului, nr.25A, 
comuna Peștera, județul Constanța.

l Debitorul SC Tehnosoft SRL, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Calea 
Dudasului, nr.49, jud.Mehedinţi, 
CIF:15331886, J25/131/2003, aflata  
în procedură de faliment în dosar nr. 
5237/101/2015 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, scoate 
la vânzare la pretul diminuat cu 35% 
fata de pretul stabilit prin raportul de 
evaluare: - Proprietate imobiliara de 
tip industrial nr. cadastral 5075/C1, 
C2, C3, C4, C5, situata in Dr.Tr.
Severin, str.Calea Dudasului nr.49, 
jud.Mehedinti in suma de 85.670,00 
EURO (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii) exclusiv TVA, 
formată din: -Dormitoare Su=321,37 
mp,Cămin nefamiliști (Birouri) 
Su=194,70 mp, Hală sortare, centrală, 
depozit Su=1.418,97 mp, Alei beto-
nate Su =1.090,97 mp, Platformă 
betonată Su=270,34 mp. Nota : 

Terenul aferent proprietății, în supra-
față de 8717 mp, nu este in patrimo-
niul debitoarei SC Tehnosoft SRL 
fiind proprietatea Administrației 
Domeniilor Statului. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunului 
imobil * Proprietate imobiliară de tip 
industrial * descris anterior, o repre-
zinta sentința nr.62 din data de 
29.02.2016 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr.5237/101/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinţi la 
data de 24.03.2020 orele 15:00. - 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcină în suma de 1000,00 
lei. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie din 
data de 24.03.2020 orele 1500 să 
depună oferte de cumpărare și docu-
mentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 

garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină până la data de 
23.03.2020 orele 1700 la adresa 
menționată anterior . - Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar sau la 
telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 email: office@consul-
tant-insolventa.ro.

PIERDERI
l Ciobanu Dragoș Eugen cu domi-
ciliul în com. Bolboși, sat Bălăcești, 
jud. Gorj, declară pierdut Atestat 
Transport Marfă, eliberat de ARR 
Timiș. Se declară nul!

l Oficiul de Studii Pedologice și 
Agrochimice Vâlcea anunță pier-
derea unei ștampile rotunde cu 
înscrisul OSPA Valcea central. Se 
declară nulă.

l Subsemnata Gaman Florica, 
domiciliată în Bucuresti, Sector 3, 

strada Foișorului, nr.6, bloc F2C, 
apartamentul 5, declar pierdut 
Procesul verbal al imobilului de pe 
strada Foișorului, nr.6, bloc F2C, 
scara 1, apartamentul 5, București, 
Sectorul 3.

l Pierdut certificat internațional de 
conducător de ambarcaţiune de 
agrement  clasa D, nr. 10194 eliberat 
la data de 23.08.2005 de Autoritatea 
Navală Română pe numele Pușcaru 
Adrian, domiciliat în Sulina str. a 
II-a, nr.182, et.3, ap.21, jud. Tulcea. 
Se declară nul.

l Pierdut Contract construire nr. 
1742/1967 și Proces verbal anexă la 
contract ,  pe  numele  Lungu 
Gheorghe și Georgeta. Le declar 
nule.

l Declar pierdută legitimaţie 
student reducere transport emisă de 
Universitatea Naţională de Apărare 
Carol I din București, Facultatea de 
Comandă și Stat Major, seria A 
0419066,  pe numele Dobrin 
Alexandru. O declar nulă.


