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OFERTE SERVICIU

CITATII

l SC Avan Security angajează Agent
securitate în București.
Tel.0757.077.578.

l Se citează Pârâta Paliev Ileana la
Judecătoria Resita, pentru termenul
din 08.09.2020, în dosarul nr.
7863/290/2019, având ca obiect
divort, în contradictoriu cu reclamantul Paliev Ionel.

l Angajăm Șofer cat.B, vechimea
permisului min. 5 ani, doar în București, fără cazier judiciar. Telefon:
0764.402.441.
l Kartal Mob SRL, cu sediul în Ișalnița, județul Dolj, angajează încărcător-descărcător. Cerințe: studii
primare, fără experiență.
Tel.0758.254.185.
l Verita International School in
Bucharest is looking to appoint a
Head of Primary&Early Years to
work within a creative and integrative school: Bachelor’s Degree in
Psychology or Leadership&Administration or related field; Master
Degree is a plus; Teacher Certificate of Qualification; prior experience in schools; an excellent
command of written and spoken
English; attractive salary. Phone:
0756.622.570.
l Academia Romana – Filiala Iasi,
Institutul de Cercetari Economice si
Sociale „Gh. Zane”, organizeaza,
incepand cu data de 21.09.2020 ora
9:00, concurs pentru ocuparea
postului vacant de cercetator stiintific, norma intreaga, in domeniul
Psihologie, specializarea Psihologie
morala. Concursul se va desfasura
conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune, in termen de 30 de zile de la
data publicarii anuntului, la
Academia Romana Filiala Iasi, Bd.
Carol I, nr. 8 – Biroul Resurse
Umane, Salarizare etaj II. Informatii
suplimentare se pot obtine de la
secretariatul institutului si/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare,
tel. 0332-101115.

INCHIRIERI OFERTE
l SC Hidroconstructia SA- ofera
spre inchiriere urmatoarele obiective: • Pensiunea “2 Brazi” –situata
in comuna Voineasa-jud. Valcea,
str. Capra Foii. • Statie distributie
carburanti- situata in comuna
Voineasa-jud. Valcea, str. Capra
Foii. • Popas turistic Gura Lotrului
– situat in Brezoi- Gura Lotrului,
jud. Valcea. Agentii economici sau
persoanele fizice interesate pot
transmite oferte concrete pe e-mail:
valcea@hidroconstructia.com;
comercial.valcea@hidroconstructia.
com; fax: 0250747183. Persoane de
contact: Stanca Ion Cristian tel.
0753085743. Borcea Angela tel.
0749285194.

l Se citează pârâta Crețan Diana
Maria din com. Bălești, sat Stolojani,
în data de 24.09.2020, orele 9.30, la
Judecătoria Tg-Jiu, în dosar nr.
7592/318/2019.
l România. Judecătoria Făgăraș.
Județul Brașov. Pârâtul Ciurar Africanu este citat în proces de divorț de
către reclamanta Ciurar Floarea
pentru termenul din 8 septembrie
2020.
l Tr i b u n a l u l A r g e ş . D o s a r
Nr.12205/280/2007*- Apel CivilObligaţie de a face. Oprescu Letiţia,
cu domicilul necunoscut, este
chemată la Tribunalul Argeş, cu
sediul în Piteşti, b-dul.I.C.Brătianu,
nr.7, judeţul Argeş, Sala 2, Complet
C3 Apel Civil NCPC, în data de
09.09.2020, în calitate de posibil
apelant-pârât, în proces cu Radu
Arthur Cornel Nubiu, cu menţiunea
de a preciza dacă înţelege să-şi manifeste opţiunea de a fi moştenitor a
defunctului Oprescu Nicolae.
l Citație emisă la data de
30.06.2020: Pârâta Mituica
Daniela Adriana, cu domiciliul în
comuna Forotic, sat Comoraste,
nr.94, jud.Caraș-Severin, este
chemată la Judecătoria Timișoara, cu sediul în Piața Țepeș
Vodă, nr.2A, jud.Timiș, în dosar
nr.24327/325/2019, pentru
termenul de judecată din
15.09.2020, ora 11.00, sala 324, C
9c civil, în proces cu reclamanta
Carceie Eleonora-Elena și
Carceie, succesiune.
l Tr i b u n a l u l A r g e ş . D o s a r
Nr.12205/280/2007*- Apel CivilObligaţie de a face. Oprescu Lucian,
cu domicilul necunoscut, este chemat
la Tribunalul Argeş, cu sediul în
Piteşti, b-dul.I.C. Brătianu, nr.7,
judeţul Argeş, Sala 2, Complet C3
Apel Civil NCPC, în data de
09.09.2020, în calitate de posibil
apelant-pârât, în proces cu Radu
Arthur Cornel Nubiu, cu menţiunea
de a preciza dacă înţelege să-şi manifeste opţiunea de a fi moştenitor al
defunctului Oprescu Nicolae.
l Tr i b u n a l u l A r g e ş . D o s a r
Nr.12205/280/2007*- Apel CivilObligaţie de a face. Oprescu Nicolae,
cu domicilul necunoscut, este chemat
la Tribunalul Argeş, cu sediul în
Piteşti, b-dul.I.C. Brătianu, nr.7,
judeţul Argeş, Sala 2, Complet C3
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LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Subscrisa SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. Spitalului, nr. 40, jud. CarașSeverin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP
S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 02.09.2020, ora 11, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri
mobile și imobile:
1. Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, 1560 cmc, motorină – 3.000 euro plus TVA
2. Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, 1461 cmc, motorină – 3.500 euro plus TVA
3. Autoutilitară Citroen Jumpy , an fabricație 2007, 1461 cmc , motorină – 5.900 euro plus TVA
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 50 lei (plus TVA), pentru
fiecare bun licitat. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data
licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare bun mobil licitat.
Bun imobil:
1. Spațiu industrial cu teren, situate în localitatea Mehadia, jud. Caraș-Severin compuse din:
- Hală industrială cu fundație din beton, planșeu beton armat, zidăria portantă din cărămidă, acoperișul este format
din terasa betonată cu învelitoare din tablă. Pardoseală din beton cu finisaje medii, tâmplăria din uși metalice, ferestre
din lemn cu geam tras și PVC. Regim de înălțime-parter, aria desfășurată – 1.550 mp. Utilități: apă, instalații electrice.
- Casa poartă are fundație din beton, zidărie portantă din cărămidă, acoperiș cu învelitoare din tablă. Pardoseala
este din beton cu finisaje medii, tâmplăria este formată din uși metalice, ferestre din lemn cu geam tras. Regim de
înălțime-parter, aria desfășurată – 16 mp. Utilități: apă, instalații electrice,
- Teren 3.000 mp.
Prețul de pornire al licitației este de 199.410 euro. Vânzare în bloc.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei (plus TVA). Data limită
de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare
la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare imobil licitat. În cazul în care bunurile nu
vor fi valorificate la data de 02.09.2020, următoarele licitații vor avea loc în zilele: 16.09.2020, 23.09.2020,
30.09.2020. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
Apel Civil NCPC, în data de
09.09.2020, în calitate de posibil
apelant-pârât, în proces cu Radu
Arthur Cornel Nubiu, cu menţiunea
de a preciza dacă înţelege să-şi manifeste opţiunea de a fi moştenitor al
defunctului Oprescu Nicolae.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială
Turia, din județul Covasna, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.35, 37, 41, 42, 44, 48, 50, 51,
54, 56 și 58, începând cu data de
24.08.2020, pe o perioadă de 60 de
zile (24.08.2020-26.10.2020), la sediul
primăriei loc.Turia, str.Principală,
nr.835, județul Covasna.
l Satu Mare Shopping City S.R.L. in
calitate de titular anunta publicul
interesat asupra declansarii etapei de
incadrare, conform: HG. 1076/2004,
in vederea obtinerii avizului de
mediu pentru: PLAN URBANISTIC
ZONAL: Construire Locuinte Colective si Functiuni Conexe, realizare de
parcari, amenajarea incintei cu spatii
verzi plantate, alei carosabile si pietonale, imprejmuirea terenului, amplasare post trafo, bransare la utilitati,

organizare de santier, amenajare
accese propus a fi realizat in Str.
Digului 6, Mun.Satu Mare. Prima
versiune a planului poate fi consultata la sediul titularului din Str.
Careiului 17, Satu Mare, in zilele de
luni-vineri, intre orele 10:00-16:00 si
la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Satu Mare str. Mircea
cel Batran nr. 8/B, luni-joi intre orele
8-16.30, vineri intre orele 8-14, din
data de 18.08.2020. Publicul interesat
poate transmite, in scris, comentarii
si sugestii, pana la data de 05.09.2020
(in termen de 15 zile calendaristice de
la data publicarii celui de-al doilea
anunt), la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului din Satu Mare str.
Mircea cel Batran nr.8/B, cod.440012,
fax: 0261-733500, e-mail: office@
apmsm.anpm.ro.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului (Unitatea administrativ-teritorială Balaciu din judeţul
Ialomiţa, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr 16, începând cu data de 25.08.2020 pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Comunei Balaciu, conf.
Art. 14 alin. l şi 2 din Legea cadas-

trului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul ANCPI. Toate
persoanele fizice sau juridice interesate sunt rugate să verifice documentaţia cadastrală pe site-ul ANCPI, la
adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf_
docs/Ialomita/Balaciu/Contract_
2597_26.03.2018/DocumenteCadastru/S21_Opis_alfabetic_detinatori_Balaciu.pdf
l Se notifica pentru temenul de judecata din data de 6 octombrie 2020,
invocarea dreptului de pproprietate
prin uzucapiune de catre petentul
Iovescu Ionel-Eugen, domiciliat in
Muncippiul Arad, Aleea Tomis nr. 7,
bl. X3, et. 2, ap. 10, jud. Arad, a
invocae dobandirea dreptiului de
proprietate, prin uzucapiune, asupra
cotei de 1/1 parte din imobilul inscris
in CF nr. 303925 Ususău (CF vechi
nr. 1489 Ususău), avand nr top
447-448/1 construit din teren instravilan in suprafata de 1.890 mp,
imobilul situate in comuna Ususău nr.
165, judetul Arad, proprietara tabulara fiind Labasan Sofia. Termen de
judecata la data de 6 octombrie 2020.
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l Anunț public privind emiterea
acordului de mediu. Miclici
Bogdan Alexandru pentru
BIOCHEM SRL, anunță publicul
interesat asupra deciziei de emitere
a acordului de mediu pentru
proiectul: ‘’Schimbare destinație
Construcții C2, C5, C10, C14 – din
Șopron în Depozit de îngrășăminte, Construcție C24 din Centru
de sortare în Depozit de îngrășăminte și Construcție C9 din
Magazie în Depozit de pesticide,
construire bazin vidanjabil, impermeabil, construcție instalații stingere incendiu, aferente
construcțiilor C2, C5, C9, C10,
C14, C24’’ propus a fi amplasat în
Municipiul Medgidia, șos.
C o n s t a n ț e i , n r. 8 , j u d e ț u l
Constanța. Proiectul acordului de
mediu și informațiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM CONSTANȚA,
s t r. U n i r i i , n r. 2 3 , j u d e ț u l
Constanța, în zilele de luni– vineri,
între orele 9 –16 căt și la următoarea adresă de internet http://
ampct.anmp.ro. Observațiile/
contestațiile publicului se primesc
la sediul APM CONSTANȚA din
Constanța, str. Unirii, nr. 23, în
termen de 5 zile calendaristice de la
publicarea anunțului.

ADUNARI GENERALE
l Reconvocare Adunare Generală
17.09.2020, la ora 14.00. Având în
vedere neîntrunirea cvorumulului la
Adunarea Generală din data de
11.08.2020, ora 14.00, Asociația de
Ajutor Mutual ADAM- București
reconvoacă Adunarea Generală a
membrilor săi pentru data de
17.09.2020, la ora 14.00. Ședința se
va desfășura la următoarea locatie:
bd.Regina Maria, nr.21, etaj 1, sect.4,
București, și va avea următoarea
Ordine de Zi: Prezentarea Raportului de activitate a Directorului
Executiv de la ultima Adunare
Generală; Prezentarea și aprobarea
obiectivelor generale, a proiectelor și
programelor asociației pe anul 2020;
Alegerea noului Consiliu Director al
Asociației de Ajutor Mutual ADAMBucurești. Diverse. Identificarea
membrilor la Adunarea Generală se
va face cu Cartea de Identitate.

LICITATII
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail, persoană de contact:
Comuna Sântimbru, comuna
Sântimbru, strada Blajului, nr.187,
județul Alba, telefon 0258/842.101,
fax 0258/842.133, e-mail: popasintimbru@yahoo.com, cod fiscal
4562095. 2.Informații generale

privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 1.896 mp,
înscris în CF82703 Sântimbru, nr.
top. 82703 -af lat în perimetrul
fostului C.A.P.Sântimbru, proprietate privată a Consiliului Local
Sântimbru, având categoria de folosință teren construibil, conform
H.C.L. nr. 50/30.06.2020 și temeiului
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: 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: prin
solicitarea scrisă adresată
U.A.T.C.Sântimbru, de la sediul
Primăriei Comunei Sântimbru.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul Impozite
și Taxe din cadrul Primăriei
Comunei Sântimbru, comuna
Sântimbru, strada Blajului, nr.187,
județul Alba. 3.3.Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de
10Lei la casieria instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 31.08.2020, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08.09.2020, ora 13.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Sântimbru,
comuna Sântimbru, strada Blajului,
nr.187, județul Alba. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 09.09.2020, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei
Sântimbru, comuna Sântimbru,
strada Blajului, nr.187, județul Alba.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/ sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea
în justiție se poate introduce la
Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Alba, Alba Iulia,
Piaţa Iuliu Maniu, nr.24, judeţul
Alba, cod poștal 510111, telefon
0258/813.510 /0258/813.511, fax
0258/811.184, e-mail: tribunalul.
alba@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
14.08.2020.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,

numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Sântimbru,
comuna Sântimbru, strada Blajului
nr.187, județul Alba, telefon
0258/842.101, fax 0258/842.133,
e-mail: popasintimbru@yahoo.com,
cod fiscal 4562095. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Imobilele (teren și
construcții): -suprafaţă de 21.076mp
teren împrejmuit, având categoria
de folosință curții construcții, nr.
cadastral 83853, fiind amplasat pe
malul drept al râului Mureș;
-construcție P+1E, având suprafaţa
construită la sol 100mp și suprafața
desfășurată 167mp, nr.cadastral
83853-C1, situate în extravilanul
localității Galtiu, ce aparțin domeniului privat al Comunei Sântimbru,
conform H.C.L. nr.51/30.06.2020 și
t e m e i u l u i l e g a l : O . U . G . n r.
57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: 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: prin
solicitarea scrisă adresată U.A.T.C.
Sântimbru, de la sediul Primăriei
Comunei Sântimbru. 3.2.Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul
Primăriei Comunei Sântimbru,
comuna Sântimbru, strada Blajului,
nr.187, județul Alba. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de
atribuire de 10Lei la casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.09.2020, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10.09.2020, ora 13.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei
Sântimbru, comuna Sântimbru,
strada Blajului, nr. 187, județul Alba.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura ședinţa publică
de deschidere a ofertelor: 11.09.2020,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Sântimbru, comuna
Sântimbru, Strada Blajului, nr. 187,
județul Alba. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Admi-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
nistrativ a Tribunalului Alba, Alba
Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr.24,
judeţul Alba, cod poștal 510111,
telefon 0258/813.510 /0258/813.511,
fax 0258/811.184, e-mail: tribunalul.
alba@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
14.08.2020.
l Debitorul SC D&G Agricolture
Enterprise SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str.Eroii de la Cerna
nr.5, jud.Mehedinti, J25/272/2006,
CIF: 18704890, prin administrator
judiciar, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A,
jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin
asociat coordonator Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr.
20/24.02.2020 si Raportul de
Evaluare nr. 21/24.02.2020, urmatoarele bunuri imobile: Teren si vita
de vie in suprafata de 36.933 mp
situate in comuna Patulele, jud.
Mehedinti, nr. CF 50046 si nr cadastral 50046 la pretul de pornire a
licitatie in suma de 114.290,00 Euro.
Teren si vita de vie in suprafata de
212.500 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF
50225 si nr cadastral 50225 la pretul
de pornire a licitatie in suma de
650.250,00 Euro. Teren si vita de vie
in suprafata de 60.938 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti,
nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la
pretul de pornire a licitatie in suma
de 186.470,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 66.000 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la pretul de pornire a
licitatie in suma de 201.960,00 Euro.
Teren si vita de vie in suprafata de
84.000 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF
50173 si nr cadastral 50173 la pretul
de pornire a licitatie in suma de
257.040,00 Euro. Teren si vita de vie
in suprafata de 320.546 mp situate
in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral
50092 la pretul de pornire a licitatie
in suma de 980.870,00 Euro. Teren
si vita de vie in suprafata de 56.600
mp situate in comuna Punghina,
jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr
cadastral 50267 la pretul de pornire
a licitatie in suma de 173.195,00
Euro. Teren si vita de vie in suprafata de 90.834 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF
50072 si nr cadastral 50072 la pretul
de pornire a licitatie in suma de
277.950,00 Euro. Total suprafata de
teren si vita de vie valorificata in
bloc - 928.351 mp; Total valoare
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stabilita prin Raportul de Evaluare
nr. 20/24.02.2020 si Raportul de
evaluare nr. 21/24.02.2020 pentru
suprafata de teren si vita de vie de
928.351 mp este in suma de
2.842.025 Euro, pret neafectat de
TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii). Licitaţia va
avea loc la biroul administratorului
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la
data de 03.09.2020, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia
administratorul judiciar procedează
la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din data de
20.05.2020, de confirmare a planului
de reorganizare a debitoarei SC
D&G Agricolture Enterprise SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti
Secţia a II - a Civilă de Contencios
Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
1726/101/2019. Creditori ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com Punghina, M.C.
Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av.
Predescu Daniela. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pana la
data de 02.09.2020 orele 17.00 a
unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil pe care
intentioneaza sa-l achizitioneze
precum şi achiziţionarea caietului
de sarcini in suma de 1.000,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca
R o m a n e a s c a S . A , s u b n r.
RO11BRMA 0999100087949896.
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa
de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile
de prevenire a răspândirii virusului
COVID 19, administratorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se
doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca,
manusi, halat, etc.). Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile descrise anterior
sa anunte administratorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183 0252/354399, email
office@consultant-insolventa.ro.
Administror judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin
Serban Valeriu.
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l Anunț de participare la licitație
deschisă pentru concesiune bunuri.
1. Informaţii generale privind concedentul, precum denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, datele de
contact, persoana de contact: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
”Rânca – Corneșu Mare”, sediul
România, Județul Gorj, Orașul
Novaci, Str. Gilortului, nr. 7 (Cabana
Bradului), Cod fiscal 30845163,
persoană de contact: Covei
Gabi-Cristina, tel.: 0253/207493, fax:
0253/212023, e-mail: gabi.covei@
cjgorj.ro. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Instalație de transport public
pe cablu – Telescaun Rânca, aflat în
domeniul public și coproprietatea
UAT – Oraș Novaci și UAT –
Comuna Baia de Fier, situat în stațiunea Rânca, Județul Gorj, conform
Hotărârii Consiliului Local Baia de
Fier nr. 40/31.07.2020 și a Hotărârii
Consiliului Local Novaci nr.
70/07.08.2020, conform OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: – prin cerere de solicitare
scrisă adresată concedentului,
depusă la sediul Consiliului Județean Gorj, cam. 257, ori transmisă
prin poșta electronică la adresa de
email: gabi.covei@cjgorj.ro. 3.2.
Denumirea şi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: – Direcția
Juridică, Dezvoltarea Capacității
Administrative și Achiziții Publice –
Serviciul Juridic-Contencios, cam.
257 din cadrul Consiliului Județean
Gorj, str. Victoriei, nr. 4, Târgu Jiu,
Județul Gorj, 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea documentației de atribuire, unde este cazul: –
100 lei/exemplar, la care se adaugă
TVA, ce se va achita în contul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”Rânca – Corneșu Mare”, RO18
BRDE 200S V510 5821 2000 deschis
la BRD Groupe Societe Generale.
3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: – 15.09.2020, ora
15.30. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: – 21.09.2020, ora 15.30. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: – Consiliul Județean Gorj, cu
sediul în Târgu Jiu, str. Victoriei, nr.
4, Județul Gorj, cam. 257. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele
se vor depune într-un singur exem-
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plar. 5. Data şi locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.09.2020, ora
11,00 la sediul Primăriei Novaci –
asociat al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ”Rânca – Corneșu
Mare”. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
– Secția Contencios Administrativ și
Fiscal a Tribunalului Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.34, Județul Gorj, tel.
0253/212337, fax: 0253/218147,
e-mail: tr-gorj-caf@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţíe
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 14.08.2020.
l Debitorul SC KAPRONI SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1. Imobil
teren intravilan, in suprafata de
3.189 mp. situat in Com. Valea calugareasca, Sat Valea Popi, T 8 - A 270,
Judet Prahova, pret pornire licitatie
–11.958,75 Euro. 2. Imobil teren
intravilan, in suprafata de 668 mp.
situa in Com. Valea calugareasca,
Sat Valea Popi, T 20 - A 714, Judet
Prahova, pret pornire licitatie –
2.505,00 Euro. Pretul caietului de
sarcini pentru imobilele terenuri
af late in patrimoniul debitoarei
KAPRONI SRL este de 1.000,00 Lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire al
licitatilor pentru imobile terenuri
aflate in patrimoniul societatii debitoare KAPRONI SRL, reprezinta
25% din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare teren in
parte; Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO22 BACX 0000 0017
0906 3000 deschis la UniCredit Bank
SA, Ag. Ploiesti, pana la orele 14 am
din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Regulamentului de participare la licitatie pentru
bunurile din patrimoniul debitoarei,
de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru imobilele terenuri prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 27.08.2020, ora 10:00, iar
daca activele nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 03.09.2020;
10.09.2020; 17.09.2020; 24.09.2020;
01.10.2020, ora 10:00. Toate sedintele
de licitatii se vor desfasura la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:

0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro.
l Debitorul Universal Comprod
Gheorghita SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: Proprietate imobiliara
MINIHOTEL CU RESTAURANT
SI CRAMA situata in Comuna
Blejoi, Sat Blejoi, DN1 KM 5, Judet
Prahova. Pret pornire licitatie
–351.000,00 Euro exclusiv TVA.
Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliara aflata in
patrimoniul debitoarei Universal
Comprod Gheorghita SRL este de
5.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de
pornire al licitatilor pentru proprietatea imobiliara apartinand societatii
debitoare Universal Comprod
Gheorghita SRL reprezinta 90% din
valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare.
Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in cont nr.
RO89 BACX 0000 0017 0811 1000
deschis la UniCredit Bank SA, pana
la orele 14 am din preziua stabilita
licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de sarcini pentru proprietatea
imobiliara, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietatea imobiliara, prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 26.08.2020, ora
11:00, iar daca imobilul nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea
sedinta de licitatie va fi in data de
02.09.2020, ora 11:00. Sedintele de
licitatie se vor desfasura la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Municipiul Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova. Pentru relatii supli-

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

mentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului auto
– transport marfă și cartelă tahograf,
eliberate de ARR Vâlcea, pe numele
Stănculescu Alexandru, din mun.
Timișoara, județul Timiș. Se declară
nule.
l Pierdut certificat memebru al
OAMGMAMR pe numele de Ciucu
Carmen Sinziana cu seria CT nr.
007620. Il declar nul.
l Pierdut atestat ADR pe numele
Tăran Dumitru, eliberat de ARR
Dolj. Îl declar nul.
l Pierdut atestat auto CPI. Nume
R e s e t a r Va s i l e B o g d a n .
Tel.0743.413.416. Îl declar nul.
l Pierdut certificat auto ADR.
Nume Resetar Vasile Bogdan.
Tel.0743.413.416. Îl declar nul.
l Barbu V. Valentina, Persoană
Fizică Autorizată cu sediul profesional în Bucureşti, sector 6, str. Valea
Oltului nr.12, bloc c9, scara A, etaj 8,
ap.29 declar pierdute şi nule Certificatul de înregistrare având nr. de
ordine în registrul comerțului
F40/2664/29.05.2009, C.U.I.
25614774 din data de 29.05.2009,
precum și Certificatul Constatator
pentru sediul profesional emis de
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti la data de

GATA!
Simplu, nu?

29.05.2009, în baza declarației pe
propria răspundere înregistrată sub
nr. 275265 din 28/05/2009.
l Societatea Elevate Media SRL cu
sediul social în Bucureşti, sector 2, str.
Orzari nr.52, cu număr de ordine în
Registrul Comerțului, O.R.C. de pe
l â n g ă Tr i b u n a l u l B u c u r e ş t i ,
J40/6453/2005, C.U.I. 17452248, prin
administrator Maxim Tudor, declar
pierdut şi nul Certificatul de înregistrare seria B nr. 2451444 emis la
22.06.2011 de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti pentru firma Elevate
Media S.R.L., J40/6453/06.04.2005.
l Pierdut Certificat de înregistrare și
Certificat Constatator pentru sediu
social ale societății SC Icon Fashion
Eos SRL D, cu sediul social în București, sect.5, intrarea Vrabiei, nr.1517, parter, ap.11, camera 1,
J40/1154/2016, CUI:35532531. Le
declar nule.

DECESE
A plecat spre lumi mai bune
dragul nostru prieten și naș,

MIRCEA
RABINSCHI
un suflet nobil, un mare talent,
un om de neînlocuit...
Domnul Dumnezeu să-i facă
loc în cer, la dreapta Sa.
Păreri de rău și condoleanțe
familiei și celor care l-au
iubit și prețuit.
Fam. Neagu-Sadoveanu

deficit bugetar interzis în Europa
Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un

România riscă primele sancțiuni
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otrăvit cu mercurşi
Fost minifoststru,
ministru al Apelor şi Pădurilor
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