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Anul XXII nr. 95 (1868)
VINERI 26.11.2021 4,00 lei

www.piataseverineana.ro

Drobeta Tr. Severin,
B-dul T. Vladimirescu nr. 42B

Tel. 0744 260 604
www.investgroup.ro

Tel. 0745-252013

MS 231
1550 LEI

BONUS:
10 L ULEI DE LANȚ

Te așteptăm în magazinele Cramei Stârmina din Drobeta Turnu Severin,
Strada Decebal, nr. 38, zona fântâna arteziană și Splaiul Mihai Viteazul, nr. 61, colţ cu Cicero.

Pentru cunoscători, de Sărbători,
Vinarte - Vinul transformat în artă!

STBRCM SA, sucursala Bala, vinde 2
microbuze marca VW Crafter, unul din
2008, nr. Înmatriculare MH-01-TBR și
celălalt din 2013, nr. MH-05-TBR.

Informații suplimentare la telefon
0799-112925 sau la adresa de e-mail
hotelceresbala@yahoo.com.



Licitație Publică
Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin str. I.C. Brătianu nr. 11A,

jud. Mehedinți, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti sub nr. J25/460/2005, avand cod
de identificare fiscala nr. 17044001, aflata in procedura de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul
Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar societatile profesionale de insolventa asociate prin
contract Yna Consulting SPRL si Consultant Insolventa SPRL, cu sediul ales in localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti, scoate la vanzare, conform hotarari adunari
creditorilor depuse la dosarul cauzei, urmatoarele bunuri imobile:
� *Clădire compusă din SAD1 situate la parter și etaje, compus din 3 încăperi și etaj
situate în com. Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara –
Lipova) județul Timiș, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafață: 1646/3290 mp*
la pretul de 96.966,00 Euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).
� *SAD2 la parter și etaj situate în com. Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) județul Timiș, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/
II, suprafață: 1644/3290 mp* la pretul de 96.800,00 Euro (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii).
� *Hala P+1E, buncăr, magazie și zonă de protecție sitiuate în com. Dumbrăvița, (în
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) județul Timiș, CF
401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafață: 2663 mp la pretul de de
245.700,00 Euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).
� *teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți,
CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; teren+construcții situate în loc. Dr.
Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1,
suprafața: 643 mp; teren+construcții situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5,
județul Mehedinți, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafață: 6817 mp; teren intravilan
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 52302, nr. cadastru
814/18/2, suprafața: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței,
nr. 5, județul Mehedinți, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafața: 722 mp;
teren+construcții situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF
52303, nr. cadastru 814/17/7/2, suprafața: 6680 mp la pretul de 1.112.800,00 Euro
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).
*Valorile nu includ TVA-ul.

Lichidatorul judiciar mentioneaza faptul ca bunurile imobile mai sus mentionate se
afla in garantia creditorului Serraghis Loan Management Ltd., prin mandatar Asset Recovery
Debts SRL, în calitate de cesionar în drepturi al Tonescu Finance S.à R.L. CU RANGUL I,
respectiv in garantia creditorului ANAF CU RANGUL II.
� *Teren intravilan – categoria de folosinta HB (Helestee si Balti) situat in loc. Ghiroda,
zona Nufarului, jud. Timis in suprafata de 1550 mp – CF 405630, nr. cad HB174/6/2/1, nr.
CF vechi 6041*, la pretul de pornire a licitatiei de 87.050 EURO Exclusiv TVA (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii).

Lichidatorul judiciar mentioneaza faptul ca asupra bunurilor imobile detine un drept de
ipoteca legala ANAF

Bunul imobil aflat in garanția creditorului Rabon Credit Solutions Romania SRL (succesor de drept
a Volksbank Romania SA) cu rangul I, creditorul Banca de Export Import a României Eximbank SA cu
rangul I in calitate de co-creditor ipotecar * Teren extravilan+constructii situat în loc. Dr. Tr.
Severin, str. Calea Cernețului, nr. 23A, județul Mehedinți, CF 52063, nr. cadastru 932,
suprafața: 21660 mp* la pretul de pornire a licitatiei de 3.272.800,00 lei echivalentul a
749.000,00 euro.
Valoarea nu include T.V.A ;

Titlul executoriu in baza caruia lichidatorul judiciar procedeaza la vanzarea bunului imobile
descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii
de faliment pronuntata de catre judecatorul sindic in dosarul de insolventa nr.9465/101/2012.

Licitația va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Banovitei, nr. 5, județul Mehedinţi la data
de 14.12.2021 orele 14:oo.
- Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea, a unei cautiuni de 10% din pretul de
pornire al licitatiei pana la data de 13.12.2021 orele 17.00 si achizitionarea caietului de saricni pentru
fiecare bun imobil in parte in suma de 300 lei +TVA. Cont deschis la BRD SA Sucursala Drobeta Turnu
Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S V428 9386 2600.

Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la sedinta de licitatie la termenul de vanzare, la locul
fixat in acest scop si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile sa anunte lichidatorul
judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.

Relatii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827,
email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau
la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti.

INFORMARE

PIERDERI

Declar pierdut document de
înregistrare nr. VA
4224/07.09.2016 emis de DSVSA
Mehedinți. Se declară nul.
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Garsoniere

DR. TR. SEVERIN
Vând garsonieră confort 2,
zona autogara. Pret 17.000
euro . Garsoniera mobilată si
utilata, langa agenția Drobeta.
Tel. 0744-274417

Vând garsonieră, zona Crihala
(Cicero), în apropierea Bisericii
de Carton, Școala Gimnazială
nr. 7, parter, boiler, tapet,
repartitoare, țeava de gaz
recent trasă la scara blocului,
confort 1. Preț 31500 euro,
neg. Tel. 0743-109397

Vând garsonieră et. 2, bl. VT3,
sc. 1, str. Alion sau schimb cu
casă 2 camere bucătărie, baie,
ofer diferență. Preț 135000 lei,
neg. Tel. 0722-906508

Apartamente 2 camere

DR. TR. SEVERIN
Vând ap. 2 camere, et. 1, zona
Biserica Nouă, cu îmbunătățiri.
Preț neg. Tel. 0722-585865

Vând ap. 2 camere, parter,
Piata Lucian, imbunatatiri
(instalatie cupru, izolatie,
G+F+T, geamuri si usi noi) sau
schimb cu casa in Dr. Tr.
Severin+diferenta. Tel.
0352-801144

Vând apartament 2 camere în
zona Cet Nord. Preț 42000 euro
neg. Tel. 0756-683874

Vând ap. 2 camere, et. 2, dec.,
multiple îmbunătățiri, str.
Independenței nr. 57, zona
Stadionul Municipal. Pret neg.
Tel. 0752-016670

Vând apartament 2 camere,
et.3, mobilat complet nou,
termopane, str. Decebal, bl. L1,
sc. a, ap. 11, ultracentral, aer
condiționat. Preţ 40000 euro.
Tel. 0722-803151

Vând apartament 2 camere,
dec., terasă, zona Generală nr.
11, bl. T5, et.3, mobilat și
utilat. Preț 40000 euro, neg.
Tel. 0744-529889

Vând apartament 2 camere,
zona Biserica Nouă, et 4, 56
mp, blocul are acoperiș.
Apartamentul se vinde cu tot ce
este în el. Preț 49000 euro,
neg. Tel. 0746-212558

Vând apartament 2 camere,
et. 3, dec., 50 mp, terasă
,renovat total cu toate
îmbunătățirile, AC, instalație
electrică pe cupru, rulouri
geam, zona Aluniș, mobilat.
Preț 56000 euro, neg. Tel.
0765-250477

Vând apartament 2 camere,
dec., în apropiere de Școala
Generală nr. 15 și nr. 7,
parcare, G+F+P, terasa este
închisă. Preț 42000 euro, neg.
Tel. 0745-140263

Vând apartament 2 camere,
bl. F2, sc. B, et.4., vizavi de
restaurantul " La Nașu",
multiple îmbunătățiri, acoperiș
refăcut, bloc de cărămidă. Preț
40000 euro, neg. Tel.
0744-996545

Apartamente 3 camere

DR. TR. SEVERIN

Vând ap. 3 camere, bl. F2, sc.
1, et. 2, ap. 12, zona
Cinematograf Flacăra (Nașul),
suprafață locuibilă 56 mp. Preț
48000 euro. Tel. 0744-998543

Vând apartament 3 camere,
dec., parter, complet mobilat,
parter, 58 mp, zonă
ultracentrală. Preț 68000 euro.
Tel. 00306945930467

Vând apartament 3 camere, 43
mp utili, terasă închisă, dintr-o
cameră am extins bucătăria, zona
piața Sârbilor, lângă grădinița
nr.20, et.4 ( acoperișul este făcut
în 2019), complet mobilat și utilat,
renovat acum 3 ani , schimbat
Instalația electrică, sanitară,
caloriferele etc., AC. Preț 46500
euro, neg. Tel. 0757-503866
Vând apartament 3 camere,
dec., zona Podul Gruii, et. 6/10,
scara are lift nou, 2 balcoane,
gresie, faianță, parchet lemn
masiv, centrală proprie, izolat
termic, mobilat și utilat. Preț
67000 euro. Tel. 0745-529701

Case

DR. TR. SEVERIN
Vând/închiriez casă 3
camere,1 birou, 3 băi, complet
utilată, încălzire prin
pardoseală. Preț neg. Tel.
0747-498969

Vând casă str. Traian, et. 1, 2
camere + bucătărie mare, sală
închisă cu termopan, beci 10
mp, scară acces direct din curte
indiviză, apă și canal, unic
proprietar, taxe la zi, cadastru,
renovată recent. Preț 42000
euro. Tel. 0745-157951
Vând casă P+M cu 6 camere, 3
băi, bucătărie/buc. de vară,
beci, mansardă, garaj pt. 2
mașini, curte cu poartă mare, 2
terase acoperite, centrală
proprie pe gaz, termopane,
rulouri, amenajări moderne și
mobilier. Preț 169000 euro,
neg. Tel. 0745-416582
Vând casă situată ultracentral,
interiorul este renovat recent,
dispune de încălzire cu gaz,
complet mobilat și utilat, garaj
și o anexă (44 de mp). Preț
250000 euro, neg. Tel.
0748-175875

Case

ALTE LOCALITĂȚI

Vând casă P+1+ M ultramodernă
situată la 100 m de Dunăre, în sat
Ostrovul Corbului, suprafața totală
curte + casă este de 1300 mp,
complet utilată, electrocasnice,
piscină, supraveghere video,
alarme, AC, 2 centrale, pe lemne
50 kw și electrică 28 kw, 2 fose
ecologice și o fântâna cu apă
potabilă + hidrofor. Preț 263500
euro. Tel. 0744-559181

Vând casă de locuit Vrancea
Mehedinți, 6 dormitoare, 2 băi,
sufragerie, hol, terasă, foișor lemn,
teren 640 mp, apă, fose septice,
dependințe, pretabil magazin sau
pensiune. Preţ 70.000 euro. Tel.
0761-220919

Terenuri

DR. TR. SEVERIN
Vând urgent 1100 mp teren
intravilan, are acces la utilități:
curent electric, canalizare , apă
si gaze, vedere splendidă a
Dunării fiind ultima parcelă,
drumul de acces se asfaltează
și modernizează. Preț 38 euro/
mp. Tel. 0735-610327
Vând teren intravilan în
suprafață de 1525 mp, zona
Oficiul de Cadastru, viitorul
Tribunal și Barou de Avocați,
utilități în zonă: apă, canal,
curent, gaz, iluminat stradal.
Se poate parcela în 3 loturi de
câte 510 mp. Preț 95 euro/mp.
Tel. 0741-940852

Terenuri

ALTE LOCALITĂTI
Vând teren în Șimian, zona
Pec, agricol, 4000 mp, acte +
taxe la zi. Preț 20000 euro neg.
Tel. 0770-410156
Vând teren cu suprafața de
928 mp, se află amplasat lângă
pârâul Baran/loc. Șimian, zona
case, urmând a fi intravilan
conform PUG. Terenul se poate
parcela în 2 sau 3 parcele mai
mici, fără schimburi. Preț 22
euro/mp. Tel. 0745-098392
Vând 1000 mp teren intravilan
situat pe calea Hinovei, peste
drum de Petrom, lângă pârâu.
Posibilitate de extindere cu încă
1000 mp contracost. Curent și
apă. Preț 18500 euro. Tel.
0774-437315
Vând 4720 mp teren intravilan
la Șimian, zona Centru,
persoane cu dizabilități, carte
funciară, întabulat, nu se
dezmembrează. Preț neg. Tel.
0756-947530

ÎNCHIRIERI-OFERTE

Închiriez casă cu 3 camere
foarte spațioase, cu curte într-
o zonă bună, compartimentare:
hol, bucătărie - living, 2 bai, 3
dormitoare, beci, Suprafata
utila 130 mp. Toate utilitățile
(gaz, apă canal, cablu TV,
internet). Zona: Piata Meva.
Tel. 0733-885628

Ofer spre închiriere
apartament 3 camere, dec.,
spaţios, 2 băi, bucătărie cu
cămară, fiecare cameră cu
terasă proprie. Preț avantajos.
Tel. 0737-068831

Inchiriez apartament 2
camere, zona Complex
Dunărea, complet mobilat și
utilat. Preț 180 euro/lună. Tel
0749-951346

ÎNCHIRIERI-CERERI

Caut să închiriez o garsonieră,
nemobilată, pe termen lung, cu
boiler, baie cu cadă, bucătărie
cu geam, balcon. Preț neg. Tel.
0726-550091

SPAȚII COMERCIALE

VÂNZĂRI

Vând 2 hale a câte 2000 mp,
compartimentate în sferturi,
situate în Halânga, în spatele
liceului. TEL. 0746-183973

DE VÂNZARE SPAȚIU
COMERCIAL FOSTĂ FARMACIE,
ZONA PIAȚA SÂRBILOR, 45 MP,
2 CAMERE ȘI DEPENDINȚE.
PREȚ 49000 EURO NEG. TEL.
0726-443666

Închiriez casă cu 3 camere foarte spațioase, cu curte într- o
zonă bună, compartimentare: hol, bucătărie - living, 2 bai, 3

dormitoare, beci, Suprafata utila este de 130 mp.
Se inchiriaza la cheie. Toate utilitățile (gaz, apă canal, cablu
TV, internet). Important: Se închiriază pe termen lung.

Zona: Piata Meva. Tel. 0733-885628
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Vând Mercedes-Benz
motorizare diesel 2.2,
prima înmatriculare
10/2007, putere motor
125 kw ,197 cp,
scaune față încălzite,
revizia a fost făcută
anual, iar ultima dată
s-a efectuat în mai
2021. Se vinde cu 2
rânduri de jante cu
cauciucuri, iarna/vara.
Preț 6800 euro, neg.
Tel. 0771-522067

Vând Audi A4 2.0tdi,
adusă din Franța pe
roți, motor cu un
singur ax cu came, cui
remorcare, acte
valabile, carte
nebarată, jante
originale Audi pe 16,
6+1 trepte, dublu
climatronic, volan cu
comenzi, bluetooth,
interior impecabil,
proiectoare ceață, pilot
automat, oglinzi
electrice rabatabile, 4
geamuri electrice, etc.
Preț 2950 euro. Tel.
0759-659931

Vând Opel Corsa an
2001, stare de
funcționare, estetic
corespunzător vârstei,
echipată cu anvelope
de iarnă în stare foarte
bună, geamuri
electrice față, fără
accidente, distribuție
pe lanț. Preț 1150
euro, neg. Tel.
0757-057585

Vând VW Golf 5 Plus,
motor 2.0 tdi, an 2007,
40 cp, 4 uși, încălzire
în scaune, senzori de
parcare/ploaie/lumini,
dublu climatronic
funcțional, geamuri și
oglinzi electrice
încălzite, faruri
automate, coming
home, volan sport
reglabil îmbrăcat în
piele, scaun șofer
reglabil pe înălțime/
adâncime, geamuri
fumurii omologate,
jante R16 cu cauciucuri
de vară, etc. Preț 3800
euro. Tel. 40 759 438
761

Vând BMW 320d, 177 cp, M
pachet interior/exterior din
fabrică, ofer seria de șasiu,
cutie manuală 6+1, euro 5,
an 2009, suspensie M, faruri
bixenon, angel eyes led,
climă 2 zone, semnalizare
led, shadow line, plafon
negru, stopuri led, scaune
sport cu reglaj lombar,
alcantara, volan m, piele
perforată, toate actele
necesare, fiscal, accept
test+unele schimburi. Preț
5700 euro, neg. Tel.
0759-054078

Vând WV Passat, an 2006,
merge foarte bine, 105 cp,
adusă recent, acte valabile,
motor 1900 cmc, 5 trepte, 4
geamuri electrice. Preț 2600
euro, neg. Tel.
0774-065679

Vând VW Golf IV, 1.9 tdi, 81
kw, import Germania, fără
numere roșii scoase, AC,
4xgeamuri electrice,
încălzire în scaune,
proiectoare ceață, cârlig
remorcare, carte service ,
2xchei. Preț 1550 euro, neg.
Tel. 0772-176070

Vând/schimb Audi A4 B6
1.9 tdi, 131 cp, 6 trepte, an
2002, înmatriculat Ro. Preț
1800 euro, neg. Tel.
0754-257684

Vând Volkswagen Passat B5.5
, an de fabricație 2001, 131 cp,
rulează foarte bine, faruri cu
xenon și lupă , trapă electrică
cu 2 poziții și panou solar,
încălzire în scaune, senzori la
marșarier, folii omologate spate
și luneta , climatronic ,
tempomat, etc. Preț 1400 euro,
neg. Tel. 0755-383889

Vând Opel Astra H , an
2007, motor 1.9 cdti, 6
trepte, geamuri și oglinzi
electrice, climă, lumini
automate, pilot automat.
Preț 1900 euro. Tel.
0720-570574

Vând rame argintii cu click,
format A1, A2, A3, A4,
lațime profil 25 mm pentru
afisaj. Tel. 0723-822198

Vând loc de veci in cimitirul
ortodox Sf. Gheorghe. Preț
5500 euro negociabil. Tel.
0744-336306

Vând țuică de prune, veche
de peste 10 ani, curată, fără
adaos de zahăr sau alte
fructe, bună pentru
evenimente, 35 grade. Preț
22 lei/litrul neg. Tel.
0773-936400
Vând 2 purcei rasa Marele
Alb și 5 litri palincă. Pret
neg. Tel. 0724-998086

MATRIMONIALE
Pensionar 68 ani, doresc
să cunosc o doamnă max 68
ani pentru relație serioasă.
Tel. 0763-230550

MAGAZIN OPTICĂ
În Drobeta Turnu Severin

0729 569 117

Str. Traian nr. 145
(Lângă Cramele Recaș)

Program:
Luni-Vineri 09:00-18:00
Sâmbătă 09:00-13:00

MENIURI ELECTRONICE PENTRU
RESTAURANTE, BARURI, etc.

Tel. 0745-252013



TALON PENTRU ANUNŢURI PERSOANE FIZICE
(EXCEPTÂND RUBRICILE PRESTÃRI SERVICII, AFACERI, LOCURI DE MUNCÃ - OFERTE, PIERDERI, CITAŢII)

TEXT(CUMAJUSCULE):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. TALON ANUNŢ SIMPLU persoane fizice
(NU ESTE VALABL PENTRU RUBRICILE PRESTÃRI SERVICII, AFACERI,
MATRIMONIALE, LOCURI DE MUNCÃ - OFERTE, PIERDERI, CITAŢII)

ATENŢIE PE TALON SE COMPLETEAZĂ UN SINGUR ANUNŢ !

Numele____________________Prenumele______________________________Adresa________________________
_____________________________________Localitatea__________________________Semnãtura_____________

(Informaţiile sunt confidenţiale, nu se publică în ziar, dar trebuie completate )
ATENŢIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE.

MAXIM
25DECUVINTE

O SINGURÃ
APARITIE

Nr 1867

TEXT (MAXIM 25 DE CUVINTE): ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Pre ţ_______________________Te l e fon___________________________________________________

CALCUL PREŢ ANUNŢ:
_____________X________apariţii=______________lei
Achitatcubon nr._____________din________________

TIP ANUNŢ (se bifeazã tipul dorit):
Anunţ simplu - 4,00 lei/apariţie
Anunţ majuscule - 5,00 lei /apariţie
Anunţ chenar - 6,00 lei /apariţie
Anunţ negativ - 8,00 lei /apariţie
Anunţ foto - 25,00 lei /apariţie
Anunț matrimoniale - 10,00 lei/apariție
Pentru anunţuri mai mari de 25 de cuvinte
preţul se dubleazã. Anunţurile ce depăşesc
40 de cuvinte se calculează conform
tarifelor de la MARE PUBLICITATE.
PREŢURILE SUNT VALABILE PÂNĂ LA
31.12.2021.
NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
ANUNŢURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATĂ.

1999 - 2021

Luni-Vineri 9.30-13.00, Tel: 0252-323972

MATRIMONIALE

1. TALON COMANDÃ PENTRU ANUNŢ REPETAT - minim 4 ap

Numele_______________________________________Prenumele_________________________________________________
Semnãtura__________________

ATENŢIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ ŞI SE DEPUNE NUMAI LA REDACŢIE.

TEL.

CUM POȚI PUBLICA
UN ANUNȚ

1. Completează talonul
gratuit și depune-l la redacție,
str. Traian nr. 46, pâna
miercuri pentru ediția de
vineri și până vineri pentru
ediția de marți. Cu taxă de
urgență se primesc anunțuri și
cu o zi înainte de apariție (până
la ora 12).

2. Anunț cu repetiție,
matrimoniale, anunțuri cu plată
- se achită la redacție.

ATENȚIE! Anunțurile pe
taloanele depuse la chioșcuri
se ridică luni (pentru ediția de
vineri) și joi(pentru ediția de
marți)!

09.30-13:00
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Grupul de firme CILDRO angajează:

Se acordă salariu motivant, tichete de masă și
alte beneficii. Relații la tel. 0741-071088

• Inginer sau maistru
industrializarea lemnului
• Economist
• Mașinist pod rulant
• Șofer autocamion
• Sudori
• Maistru mecanic
• Ascuțitori
• Electricieni
• Fochiști
• Lăcătuși mecanici întreținere și
reparații universale
• Muncitori necalificați
• Motostivuitoriști

ANUNŢCUPLATÃ PERSOANE FIZICE

Angajăm COFETAR pasionat
pentru un proiect nou în Dr. Tr.
Severin. Program 8 ore, salariu
fix plus comision din vanzari.

Tel.: 0752 355 189

Anunț public
S.C. MEHEDINȚI GAZ S.A., titular al

proiectului ”Extindere rețea de distribuție
gaze naturale medie presiune și
branșamente individuale” propus a fi
amplasat în județul Mehedinți, intravilan
municipiul Drobeta Turnu Severin, str.
Aleea Vitejilor anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadare de
către Agenția de Protecția Mediului Mehedinți,
în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiectul
”Extindere rețea de distribuție gaze
naturale medie presiune și branșamente
individuale”, situat în județul Mehedinți,
localitatea Drobeta Turnu Severin, str.
Aleea Vitejilor.

Proiectul deciziei de încadrare șiu motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul
Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane,
nr.3, în zilele de în zilele de luni-vineri, între
orele 8:00-16:00 și la următoarea adresă
de internet www.apmmh.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 competente pentru protecția
mediului.
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Transbordare auto pe
relația Drobeta Turnu Severin

– Prunișor

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA
informează că circulația feroviară în stația CF Balota este
închisă la această oră, din cauza deraierii, la intrarea în
stație, a 3 vagoane din compunerea unui tren de marfă,
care aparține operatorului CERFERSPED.
Trenul de marfă are în compunere 26 de vagoane încărcate
cu lemne și circula în relația Curtici – Sfântu Gheorghe.
Deraierea celor 3 vagoane s-a produs pe linia 4, în timpul
manevrelor de cuplare a locomotivei. Personalul de
specialitate al SRCF Craiova, prezent la fața locului, va lua
toate măsurile care se impun în astfel de situații, pentru
intervenția cu utilaje necesare repunerii pe șină a
vagoanelor și eliberarea gabaritului, în vederea reluării
traficului feroviar în stația Balota.

Informăm totodată faptul că, pentru menținerea
continuității transportului feroviar de călători în sudul țării,
SRCF Craiova va asigura transbordarea pasagerilor cu
mĳloace auto pe relația Drobeta Turnu Severin – Prunișor,
până la finalizarea intervențiilor din stația CF Balota.

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. cere scuze
călătorilor pentru întârzierile care se vor înregistra în
circulația trenurilor pe raza Regionalei CF Craiova, urmare
producerii acestui eveniment, cu precizarea că personalul
feroviar va colabora permanent cu reprezentanții
operatorului de marfă și va asigura tot suportul tehnic
necesar pentru repunerea pe șină a vagoanelor și
restabilirea circulației în condiții normale de trafic.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA – companie
care administrează infrastructura feroviară publică –
desfășoară o activitate de interes public și contribuie la
libera circulație a persoanelor, mărfurilor și a bunurilor în
interiorul țării și peste graniță, în condiții ecologice,
eficiente și de siguranță.

Somalia declară urgență
umanitară din cauza secetei

Somalia declară urgență umanitară din cauza secetei
Autoritățile țării au îndemnat comunitatea

internațională să ia măsuri concertate pentru a atenua
situația

Prim-ministrul Somaliei, Mohamed Hussein Roble, a
anunțat marți o urgență umanitară națională din cauza
efectelor secetei în curs. El a anunțat acest lucru în timpul
unei întâlniri a guvernului somalez.

„Tocmai am declarat o urgență umanitară”, a spus
premierul în cadrul discursului său, al cărui videoclip a fost
postat pe portalul guvernului. „Facem apel la toți cetățenii
țării, precum și la comunitatea internațională, să ia măsuri
concertate pentru a atenua situația rezultată de pe urma
secetei”.

Potrivit cifrelor ONU publicate pe 19 noiembrie, 2,3
milioane de oameni din Somalia, sau 18% din populație, nu

au suficientă hrană pentru a mânca corespunzător. Ca
urmare a secetei, aproximativ 100 de mii de oameni au fost
forțați în acest an să-și părăsească casele și să plece în alte
regiuni ale țării în căutarea hranei.

Serbia va cere o explicație de
la UE după declarațiile Kosovo
despre „dorința de a se uni cu

Albania”

Serbia va cere explicații de la toate instituțiile și
guvernele europene în legătură cu declarațiile prim-
ministrului nerecunoscut kosovar, Albin Kurti, cu
privire la dorința de a se uni cu Albania. Acest lucru
a fost anunțat miercuri în discursul său adresat
națiunii de către președintele sârb, Aleksandar Vucic.
„Voi trimite scrisori tuturor șefilor de stat cu o cerere
de a explica modul în care Albin Kurti vorbește direct
despre dorința de a uni Kosovo și Albania, dar
nimeni, nici o instanță politică din Europa nu a
răspuns. Nici măcar de la Comisia Europeană, nimeni
din Parlamentul European, nimeni dintre miniștrii de
externe nu a răspuns. Este simplu: ați reacționa la fel
dacă altcineva ar vrea să se unească, de ce
albanezilor le este permis totul, dar sârbilor totul le
este interzis? Vom cere explicații de la toate
instituțiile și guvernele europene”, a spus Vucic.

„Consider că este important să vorbim pe toate
subiectele. Important este să creăm măcar un minim
de încredere pentru ca situaţiile care au fost acum o
lună să nu se repete”, a spus preşedintele de la
Belgrad.

Situația din Kosovo și Metohĳa a escaladat brusc
de două ori în toamnă din cauza acțiunilor agresive
ale autorităților de la Pristina, care au folosit forțele
speciale ale poliției formațiunii nerecunoscute. În
urma ultimei exacerbări, câteva zeci de sârbi au fost
răniți, unul a fost grav rănit.

După cum a declarat la 15 octombrie,
Reprezentantul Permanent al Rusiei la ONU, Vasily
Nebenzya, la o reuniune a Consiliului de Securitate al
Organizației Mondiale, situația din regiunile de nord
ale provinciei autonome Kosovo s-a deteriorat
considerabil în ultima lună și provoacă îngrĳorare
serioasă.

150 de ani de la nașterea lui
Nicolae Iorga

Cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la nașterea
istoricului Nicolae Iorga, Fundația Dan Voiculescu
pentru Dezvoltarea României a inițiat un dialog
simbolic între generații, printr-o întâlnire între
Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici si un
grup de tineri preocupați de trecutul istoric al țării

noastre.
Timp de o oră, elevii au putut afla lucruri

interesante despre viața marelui istoric. Evenimentul
s-a desfășurat sub forma unui dialog între generații și
a marcat Ziua Recunoștinței pentru Valorile Naționale,
care are loc, în fiecare an, în luna noiembrie.

Evenimentul se află la cea de-a 3-a ediție și face
parte dintr-un amplu proiect național, ințiat de
Fundația Dan Voiculescu în 2019, care are ca scop
promovarea valorilor naționale.

Anul acesta, Ziua Recunoștinței pentru Valorile
Naționale i-a fost dedicată lui Nicolae Iorga.
Personalitatea excepțională a marelui istoric a fost
subliniată de Academicianul Constantin Bălăceanu
Stolnici, în cadrul unui dialog între generații. Elevii
Colegiului Național „Elena Cuza” și „Matei Basarab” au
ascultat, cu emoție și interes, povestea celui care a
scris Istoria României.

„Valorile Naționale sunt personalitățile care, prin
meritele lor, prin activitatea lor, prin comportamentul
lor, au contribuit la siguranța națională, la dezvoltarea
economică, la creșterea patrimoniului cultural, la

sporirea prestigiului țării”, a declarant Academician
Constantin Bălăceanu Stolnici.

Academicianul Bălăceanu Stolnici i-a ajutat pe
tineri să înțeleagă mai bine personalitatea
extraordinară a lui Nicolae Iorga și rolul acestuia în
cultura și istoria poporului român.

Alături de ei a fost și Alexandru Scorțar, cel mai
tânăr istoric al României, care, la doar 10 ani este
ghid voluntar pentru cei mici la Muzeul Național de
Istorie. De 3 ani, Alex este și membru al Clubului de
Excelență al Fundației dan Voiculescu. Iubește istoria
și știe totul despre Nicolae Iorga.

Prin organizarea acestui eveniment Fundația
Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României dorește
să încurajeze tinerii să descopere valorile naționale și
să le folosească drept modele, pentru a putea construi
solid și responsabil viitorul acestei țări.

Întâlnirea simbolică dintre generații a avut loc la
Institutul National de istorie „Nicolae Iorga”.

DrobetaPress.ro

ANUNȚ

SCOALA GIMNAZIALĂ PODENI, cu
sediul în loc. PODENI, jud. Mehedinți,
organizează conform HG 286/23.03.2011 și
HG 1027/2014 cu modificarile și completările
ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de ADMINISTRATOR
FINANCIAR DEBUTANT pe perioadă
nedeterminată – 0,25 normă.
Condiții specifice de participare:
- nivelul studiilor: superioare
- vechime în specialitatea postului: nu se
solicită
- alte condiții specifice: Utilizare programe
IT de contabilitate, Cunoștițe operare MS
Office (Excel, Word, etc.), EDUSAL, e-
licitatie.ro, D112, FOREXEBUG;

Concursul se va desfășura la sediul Școlii
Gimnaziale Podeni, jud. Mehedinți astfel:

- Proba scrisă în data de 20.12.2021 ,
ora 10.00;
- Probă interviu în data de 21.12.2021
, ora 12.00

Dosarele se depun în termen de 10 zile de
la data publicării prezentului anunț în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
școlii din comuna Jiana, jud. Mehedinți.

Bibliografia și condițiile specifice se pot
obține la Școala Gimnazială Podeni, tel. 0766
526057 persoana de contact dir. Sima Jan

ANUNȚ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOLOIAC,
cu sediul în Comuna Voloiac, județul
Mehedinți organizează concurs, în baza
HG 286/2011 şi HG 1027/2014, la sediul
din Comuna Voloiac, în data de
22.12.2021, ora 09.00-proba scrisă şi în
data de 23.12.2021, ora 09.00-interviul,
pentru ocuparea postului contractual
vacant de .muncitor III.– 0,5 norma, pe
durată nedeterminată.

Condiții de participare :

- nivelul studiilor: medii

- vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: nu se solicita

Dosarele de înscriere la concurs se depun
la sediul din Comuna Voloiac, județul
Mehedinți, în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunţ, în Monitorul
Oficial Partea a IlI-a.

Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul Școlii
Gimnaziale Voloiac din Comuna Voloiac,
județul Mehedinți.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la
sediul din Comuna Voloiac, județul
Mehedinți şi la telefon 0743-060323 ,
persoana de contact prof. Dănciulescu
Gheorghe.
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