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➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Proporzioni Ottimali, cu sediul 
în municipiul Craiova, CUI 
37953235, angajează barman 
preparator. Cerințe: cursuri cali-
ficare. Relații la tel.0730.894.959.

l  S taţ iunea  de  Cercetare 
Dezvoltare pentru Creşterea 
Bovinelor Arad (S.C.D.C.B. 
Arad), cu sediul în Arad, Calea 
Bodrogului, nr. 32, județul Arad, 
î n  c o n f o r m i t a t e  c u  H . G . 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, anunţă 
scoaterea la concurs a următoa-
r e l o r  p o s t u r i  c o n t r a c t u a l 
vacante:  1.medic veterinar 
gradul I, studii superioare de 
specialitate, vechime minim 5 
ani în domeniu. 2.tehnician 
veterinar IA, studii de speciali-
tate, vechime minim 5 ani în 
domeniu. Concursul va avea loc 
în data de 13.10.2020, ora 10:00, 
proba scrisă, iar interviul la ora 
14:00, la sediul S.C.D.C.B.Arad, 
Calea Bodrogului, nr.32. Dosa-
rele de înscriere se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului. Infor-
maţii  se obţin de la sediul 
S . C . D . C . B . A r a d ,  t e l : 
0257/339.130, Serviciul Resurse 
Umane.

l  Liceul Teoretic „Németh 
László“, cu sediul în localitatea 
Baia Mare, str. Luminişului, nr. 1, 
judeţul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante, 
de: -Îngrijitor: 1 post, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- P r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
06.10.2020, ora 14:00; -Proba 
interviu în data de 07.10.2020, 
ora 13:00; -Proba practică în data 
de 07.10.2020, ora 13:30. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
medii; -vechime -minimum 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Liceului Teoretic „Németh 
László“ Baia Mare, str.Lumini-
şului, nr.1. Relaţii suplimentare 
la sediul: Liceului Teoretic 
„Németh László“ Baia Mare, str. 
Luminişului, nr. 1, persoană de 

contact: Paşca Erika, telefon 
0262/213.586, 0740.051.428. 
E-mail: nlaszlo1@yahoo.com

DISPARIȚII
l Declar dispariția domnului 
Petrescu Ion, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Bucureşti, 
sectorul 3, str. Odobeşti, nr. 5A, 
bl. Z1A, sc. 2, ap. 21. Invit pe 
această cale ca orice persoană să 
comunice datele pe care le 
cunoaşte în legătura cu cel 
dispărut.

CITAȚII
l Pârâtul Iacob Claudiu este 
citat la Judecătoria Dorohoi în 
ziua de 19.10.2020 pentru divorţ.

l Se citează pârâtul Simiuc 
Dorin Dumitru, cu ultimul 
domiciu în comuna Dumeşti, la 
Judecătoria Vaslui, la termenul 
din data de 09.11.2020, ora 10.30, 
în dosar nr.1687/333/2019, obiect 
rezoluțiune contract întreținere, 
în contradictoriu cu reclamanții 
Simiuc Ioan şi Simiuc Viorica.

l Prună/Duca Maria Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Bucureşti ,  sect .6,  str.Valea 
Ialomiței, nr.13, bl. D32, ap.51, 
e s t e  c i t a t ă  î n  D o s a r 
2451/838/2019 al Judecătoriei 
L ieş t i ,  jud .Gala ț i ,  pentru 
termenul din 04.11.2020, ora 
13.30.

l  CITAŢIE. Numitul Horst 
Fabel domiciliat în Germania, 
oraş Gera, cod, strada In den 
Hopfenweisen 38c, este chemat 
în judecată, în data de 16 noiem-
brie 2020, ora 11.00, la Judecă-
toria Mediaş, sala 2, complet C2, 
în calitate de pârât, în proces cu 
reclamanţii Gokel - David Kurt 
- Roland şi Gokel - David Maria 
- Alisandrina, pentru uzuca-
piune, în dosar 22/257/2020. 
Pentru alte informaţii se poate 
vizualiza dosarul pe portalul 
instanţelor de judecată, just.ro 
sau se poate obţine parola de 
acces la dosarul electronic, prin 
contactarea instanţei prin adresa 
de email jud.medias@yahoo.ro 
sau la numarul de telefon 
0269.845048.

l Se citează numitul Cordeiro 
Dos Santos Ermesson Carlos, 
cetăţean brazilian cu domiciliul 

necunoscut în România, în cali-
tate de pârât în Dosarul nr. 
79/280/2018 al Judecătoriei 
Piteşti, cu termen de judecată 
06.10.2020, ora 12,30, sala 4, 
Completul C2-5 MA, în proces 
cu Dumitru Elena Andreea, fostă 
Cordeiro, având ca obiect tăgadă 
paternitate şi stabilire paternitate 
privind pe minora Cordeiro Dos 
Santos Antonia Maria, născută la 
data de 25.09.2015.

l  Miron Costin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Sat Rucă-
reni, com.Soveja, jud.Vrancea, 
identificat cu CI seria VN, 
nr.336127 emisă de SPCLEP 
Panciu, CNP 1800330170129, 
este chemat în judecată în cali-
tate de chemat în garanție şi 
pârât la Tribunalul Braşov 
pentru data de 01.10.2020, ora 
10.15,  sala  T5,  în  Braşov, 
B-dul.15 Noiembrie, nr.45, în 
dosarul cu nr.2508/62/2015/a1, 
având ca obiect  atragerea 
răspunderii pentru intrarea în 
insolvență, în proces cu Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Braşov, în calitate de 
reclamant.

l David Martin, David Irina şi 
David Ernest sunt citați pe data 
de 03.12.2020 la Judecătoria 
Turda în dos nr.7316/328/2019, în 
calitate de pârâți.

DIVERSE
l S.C.South Land Invest S.R.L. 
intenţionează să solicite de la 
Administrația Națională „Apele 
Române”, Administrația Bazi-
nală de Apă Argeş-Vedea, aviz de 
gospodărire a apelor pentru 

“Stație de sortare- exploatare 
minerale”, Bolintin Deal, județul 
Giurgiu. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii şi 
recomandări se pot adresa: 
-Societății:  S.C.South Land 
Invest S.R.L., cu sediul social în 
str.Gării, nr.273b, com.Grădinari, 
jud.Giurgiu, tel.40371.055.504, 
fax 40371.055.504, reprezentată 
de Kassianos Ioannis în calitate 
de administrator; -Administrației 
Bazinale de Apă Argeş-Vedea 
Piteşti, str. Câmpulung, nr. 6-8, 
cod poştal 0300, tel.0248/223.449.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Terpezița, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.36, începând 
cu data de 29.09.2020, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul 
P r i m ă r i e i  c o m . Te r p e z i ț a , 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele mențio-
nate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 1355/246/2020, formu-
lata de petentii  Tomoioaga 
Gabrila si Tomoioaga Nastaca, 
ambii cu domiciului in Pancota, 
bld. Avram Iancunr. 23, jud. 

Arad, au solicitat inscrierea drep-
tului de proprietate al petentilor 
pe titlu de uzucapiune, asupra 
imobilului identificat in CF. nr. 
303611 Pancota, CF vechi 1404, 
cu nr. top. 356/b, compus teren 
intravilan in suprafata de 1439 
mp, imobilul asupra caruia figu-
reaza ca proprietar tabular inta-
bulat sub B.1 Ceapa Ioan, jr. 
urmand a se proceda la intabu-
larea reclamantilor asupra 
acestui imobil. Petentii sustin ca, 
folosesc acest imobil de peste 20 
de ani, asupra caruia au exercitat 
o posesie pasnica, publica, 
continua si nume de proprietar. 
In urma acesteia sunt somati, in 
baza art. 130 din Drecretul-Lege 
nr. 115/1938, toti cei interesati de 
indata sa inainteze opozitie la 
Judecatoria Ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la 
aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii. 
Prezenta somatie se va afisa timp 
de o luna la tabla de afisare a 
Judecatoriei Ineu si la Primaria 
Pancota.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: În conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990, 
legea societăţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente finan-
ciare şi operaţiuni de piaţă, ale 
Regulamentului  A.S .F.  nr. 
5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare şi opera-
țiuni de piață şi ale Actului 
Constitutiv al Romaero S.A., 
Consiliul de Administraţie al 
Romaero S.A. - cod unic de inre-
gistrare RO 1576401, număr de 

Cu adâncă durere anunțăm că 
bunul nostru prieten  

Marian Țone a plecat în 
neființă. Dumnezeu să-l aibă 

în paza Sa.  
Liana și Costi Voiculescu

DECESE
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LICITAȚII
l Compania Chimcomplex S.A. 
Borzești -Sucursala Râmnicu 
Vâlcea, intenționează să vândă 
deșeuri feroase și neferoase 
rezultate din casarea mijloacelor 
fixe. Caietul de sarcini se poate 
accesa pe  www.chimcomplex.
com/noutat i .  Persoană de 
contact pentru informații supli-
m e n t a r e  e s t e  M i h a i 
Iliescu, mihai.iliescu@chimcom-
plex.com, 0758.710.714.

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează 
să încheie un contract de achi-
ziție publică pentru Lucrări de 
proiectare, realizare, achiziție și 
montare de butaforii pentru 
proiectul „Amenajare parc 
tematic în Parcul Pantelimon. 
Atașat regasiți documentația de 
atribuire. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 14.10.2020, 
ora 12:00.

l SC Ananbi Intercons S.R.L., 
prin lichidator judiciar CII 
Petcu Viorica, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică cu strigare 
î n  d a t a  d e   2 8 . 0 9 . 2 0 2 0 , 
ora 14:00 la sediul lichidatorului 
din Ploiești, str. Splaiului nr. 26, 
bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
Prahova  - autoturism marca 
Audi, tip 4F / A6, an fabricatie 
2006; In caz de neadjudecare in 
data de 28.09.2020, se vor mai 
organiza licitatii, in zilele de 
0 5 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  1 2 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
19.10.2020 si 26.10.2020 la ora 
14:00.  Taxa de participare la 
licitaţie este de 100 RON plus 
TVA, garanţia de participare 
este  de  10% din valoarea 
bunului. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul 
de lichidare al debitoarei sau în 
numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza preve-
der i lor  Legi i  nr.  85 /2014. 
Inscrierea la licitaţie se va face 
cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data licitaţiei pana la ora 16:00. 
Bunurile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2014. Alte relaţii 
privind act ivele  scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de 
t e l .  0 2 4 4 - 5 1 3 3 6 6  s a u 
0743023634.

l SC Intergepa Trans SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 

licitaţie publică în data de 
28.09.2020 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Ploiești, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova,- teren intra-
vilan si arabil in suprafata de 
25.460 mp situat in Oltenita, 
Şos, Călărași, Km 4, jud. Călă-
rași si urmatoarele cladiri situate 
pe acesta: Cladire camin apa; 
Cladire bucatarie furaje; Cladire 
cantina filtru; 2 cladiri hala; 
Cladire moara; Rezervor apa. In 
caz de neadjudecare in data de 
28.09.2020, se vor organiza lici-
tatii si in datele de 05.10.2020, 
1 2 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  1 9 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
26.10.2020 si 02.11.2020 ora 
12:00. Taxa de participare la 
licitaţie este de 100 RON + TVA, 
garanţia de participare este de 
10% din pretul oferit plus TVA. 
Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichi-
dare sau în numerar la sediul 
lichidatorului. Vânzarea se face 
în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitatie se 
va face cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data licitatiei pana la 
ora 16:00. Bunurile se vor vinde 
libere de sarcini conform art. 53 
din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind act ivele  scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de 
tel.  0244-513366 sau 0743-
023634.

l SC Utilrep Serv SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I.Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 
28.09.2020 ora 13:00 la sediul 
lichidatorului din Ploiești, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova: Teren in 
suprafata de 291 mp. situat in 
Ploiesti; Container birou - 3 
bucati; Autoturisme, autotrac-
toare, semiremorca. In caz de 
n e a d j u d e c a r e  i n  d a t a  d e 
28.09.2020, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 05.10.2020, 
1 2 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  1 9 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
26.10.2020 la ora 13:00. Prețul 
de pornire a licitatiei este cel 
s t a b i l i t  î n  r a p o r t u l  d e 
evaluare. Bunurile se pot vinde 
atat individual cat si in bloc. 
Pretul caietului de sarcini pentru 
vanzarea individuala a imobi-
lelor este de 300 lei + TVA si se 
a c h i t ă  c u  O P  i n  c o n t u l 
n r.   R O 4 5 B A C X  0 0 0 0 0 0 0 
196082000 deschis la Unicredit 
Bank - Sucursala Ploiesti, pe 
seama lichidatorului judiciar 

C.I.I  Petcu Viorica sau in 
numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, Str. Spla-
iului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, 
parter, jud. Prahova. Pretul caie-
tului de sarcini pentru vanzarea 
in bloc a imobilelor este de 1.000 
lei + TVA si se achită prin OP in 
c o n t u l  n r.  R O 4 5 B A C X 
0000000196082000 deschis la 
Unicredit Bank - Sucursala 
Ploiesti, pe seama lichidatorului 
j u d i c i a r  C . I . I .  P E T C U 
VIORICA sau in numerar la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, Str. Splaiului, 
nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, parter, 
jud. Prahova. Taxa de partici-
pare la licitaţie este de 100 RON 
plus TVA, garanţia de partici-
pare este de 10% din valoarea 
pretului oferit plus TVA. Achi-
tarea lor se poate face cu ordin 
de plată în contul de lichidare al 
S C  “ U t i l r e p  S e r v ”  S R L . 
Vânzarea se face în baza preve-
der i lor  Legi i  nr.  85 /2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face 
cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data licitatiei pana la ora 16,00. 
Bunurile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind act ivele  scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de 
tel. 0244-513366 sau 0743 023 
634. 

l 1. Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Societatea Compania de 
Transport Public Iași S.A., Iași, 
Strada Silvestru, nr. 5, județul 
Iași, cod poștal 700012, telefon 
+ 4 0 3 7 2 / 1 4 8 . 6 5 1 ,  f a x 
+40232/213.913, e-mail: achi-
ziții@sctpiasi.ro, cod de identifi-
care fiscală RO32175213. 2.
Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și 
identificarea bunului  care 
urmează să fie închiriat: Închiri-
erea a 357 stații de transport 
public din Municipiul Iași -din 
care 347 din domeniul public și 
10 din domeniul privat, conform 
Caietului de sarcini, după caz a 
dotărilor aferente, a modulelor 
stradale aparținând Societăţii 
Compania de Transport Public 
Iași S.A. din stațiile de transport 
public, cât și a sistemelor de 

informare a călătorilor existente 
în mijloacele de transport 
(sisteme audio-video-monitoare 
L C D ) ,  c o n f o r m  H . C . L . 
469/20.12.2019 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-
333. 3. Informații privind docu-
mentaț ia  de  a tr ibuire :  se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atri-
buire: Printr-o solicitare de 
participare la procedură trans-
misă la adresa de e-mail: achi-
ziții@sctpiasi.ro.3.2. Denumirea 
și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Birou Licitații, 
et. 3, adresa de e-mail: achiziții@
sctpiasi.ro, Societatea Compania 
de Transport Public Iași S.A., 
Iași, strada Silvestru, nr.5, 
județul Iași. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: Gratuit. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 07.10.2020, ora 
15:00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 14.10.2020, ora 
15:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura 
Generală a Societăţii Compania 
de Transport Public Iași S.A., 
Iași, Strada Silvestru, nr. 5, 
județul Iași. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Se depun în 2 
exemplare: original și copie. 5. 
Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 15.10.2020, ora 
11:00, Societatea Compania de 
Transport Public Iași S.A., Iași, 
strada Silvestru, nr. 5, județul 
Iași. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței compe-

tente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalului 
Iași -Palatul de Justiţie din Iași, 
Iași, Strada Elena Doamna, nr. 
1A, judeţul Iași, cod poștal 
7 0 0 3 9 8 ,  t e l e f o n / f a x 
0232/260.600, 0232/248.000, 
0332/403.666, email: tr-iasi-reg@
just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 17.09.2020.

l S.C. Lux Agra SRL, prin 
lichidator judiciar Evoplan 
Insolv IPURL (fosta C.I.I. 
Pohrib Ionela), anunţă scoa-
terea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează: activul nr.1: imobi-
lului teren în suprafaţă totală 
de 50.510 mp, compus din 
u r m a t o a r e l e  p a r c e l e :  1 . 
Parcela de teren arabil  – 
situată în intravilanul satului 
Zăicești, com Bălușeni, jud. 
Botoșani în p.c. 1/35,2,4/1 și 
5 /1 ,  suprafaţă  to ta lă  de 
8.284,00 mp, înscris în CF 
295/N a com. Bălușeni, nr. 
topo 432. 2. Parcela de teren 
arabil – situată în extravilanul 
com Bălușeni, jud. Botoșani în 
sola 1, p.c. 1/35, suprafaţă 
totală de 17.616,00 mp, înscris 
în CF 294/N a com. Bălușeni, 
nr. topo 431. 3. Parcela de 
teren arabil – situată în intra-
vilanul și extravilanul satului 
Zăicești, com Bălușeni, jud. 
Botoșani în p.c. 1/37,1/38 și 
1/44,  suprafaţă totală de 
24.610,00 mp (din care 5.919 
mp teren intravilan în p.c. 
1/37,1/38,1/44 și 18,691 mp 
t e ren  ex t rav i lan  în  p . c . 
1/37,1/38,1/44), înscris în CF 
507/N a com. Bălușeni, nr. 
topo 246/2-555-492. cu preţul 
de pornire de  212.123,40 lei 
(fara TVA). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să 

Citaþie: CURTE ARUN, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Craiova, Str. Constantin Severeanu, nr. 24, bl. V2, sc. 
1, ap. 4, jud. Dolj, este chemat la Judecãtoria Craiova 
din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet civil 7 (fost cf7), în 
ziua de 05 octombrie 2020, ora 09:00, în calitate de 
pârât, în proces cu Municipiul Craiova prin Primar în 
calitate de reclamant în dosarul nr. 3757/215/2020 
având ca obiect înlocuire amendã cu muncã în folosul 
comunitã?ii.



IV ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Luni, 21 septembrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

facă dovada acestui fapt până 
înainte cu minim 5 (cinci) zile 
raportat  la  data stabi l i tă 
pentru vânzare sub sancţiunea 
decăderii, la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, 
Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. 
Iaşi, în data de 24.09.2020 ora 
16:00, şi se va desfăşura în 
conformitate cu prevederile 
legii nr. 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din 
data de 28.09.2012. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana 
la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la lici-
tatie in procent de 10% din 
pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in 
numerar, prin plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru 
participarea la licitaţie, poten-
ţialii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Str. 
Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, 
până la data de 24.09.2020 ora 
15:00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela 
la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

l Municipiul Dragasani cu 
sediul in Piata Pandurilor nr. 1, 
a n u n t a  l i c i t a t i e  p u b l i c a 
d e s c h i s a  p e n t r u  d a t a  d e 
10.10.2020, ora 10:00, in sala de 
sedinte a Consiliului Local a 
mun. Dragasani, in vederea 
inchirierii unui spatiu medical 
apartinand domeniului privat 
in suprafata de 50,31 mp, situat 
in str. Tudor Vladimirescu Nr. 
408, - Policlinica Municipala 
Corp Vechi, etajul 1, conform 
H.C.L 66/28.08.2020, cu desti-
natia de cabinet medical /acti-
vitati conexe actului medical. 
Data limita de depunere a 
documentatiei de licitatie este 
de 15.10.2020, ora 15:00, la 
Registratura Primariei Draga-
sani din Str. Piata Pandurilor 
nr. 1. Caietul de sarcini se poate 
ridica de la Directia Serviciilor 
Publice – Biroul contracte, in 
urma achitarii cu numerar a 
sumei de 54 de lei, la casieria 
mun. Dragasani. Relatii supli-
mentare la numarul de telefon: 
0766.229.255.

l Francigrin SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie 
publicaa bunului mobil, repre-
zentand autoturism BMW 701/
KM41/730 LD, nr. omologare 
AABM3M1Y12C70E5, numar 
i d e n t i f i c a r e  W B A K M 
41030CY76222, culoare negru, 
n u m a r  i n m a t r i c u l a r e 
CS-21-BEC, aflata in patrimo-
niul  debitoarei S.C. Francigrin 
S.R.L. – in faliment. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 75% 
d i n  p r e t u l  d e  e v a l u a r e , 
respectiv 55.763 Lei + T.V.A. 
Caietele de sarcini se pot achi-
zitiona de la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Se-
verin, telefon  0355-429 116, 
pretul caietelor de sarcini fiind 
de 500 lei + T.V.A. Licitatia va 
avea loc in data de 28.09.2020, 
orele 09.00, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin.

l  1 . Informaţ i i  genera le 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna 
D u m b r a v a  R o ş i e ,  s t r. 
Dumbravei, nr.68, Dumbrava 
Roşie, judeţul Neamţ, telefon 
0 2 3 3 . 2 8 2 . 2 2 4 ,  f a x 
0233.282.767, email primaria-
dumbravarosie@yahoo.com. 
2.Informaţii generale privind 
obiectul procedurii de licitaţie 
publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care 
urmează să f ie  închiriat : 
S p a ţ i u  î n  s u p r a f a ţ ă  d e 
60,80mp şi  spaţiu comun 
0,90mp -centrala termică din 
imobilul clădire Dispensar 
Dumbrava Roşie,domeniul 
privat al comunei Dumbrava 
Roşie,judeţul Neamţ, situat în 
localitatea Dumbrava Roşie, 
strada Dumbravei, nr.68 cu 
destinaţia farmacie. Închiri-
e r e a  s e  f a c e  c o n f o r m 
O.U.G.57/2019 şi conform 
H.C.L nr. 64/31.07.2020 al 
comunei Dumbrava Roşie. 3.
Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalităţile prin 

care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: 
La cerere de la sediul institu-
ţiei. 3.2.Denumirea şi datele 
de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul 
instituţiei de la care se poate 
obţine un exemplar din docu-
m e n t a ţ i a  d e  a t r i b u i r e : 
C o m p a r t i m e n t  A c h i z i ţ i i 
Publice, Primăria Comunei 
Dumbrava  Roş ie ,  s t rada 
Dumbravei, nr.68, Dumbrava 
Roşie. 3.3.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 20Lei şi 
se va achita la Casieria Primă-
r ie i  Comunei  Dumbrava 
Roşie,  strada Dumbravei, 
nr.68, Dumbrava Roşie sau în 
contul R014TREZ 4915006 
XXX 008552, deschis la Trezo-
r e r i a  P i a t r a  N e a m ţ . 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 02.10.2020, 
ora 13.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: Ofertele se redactează 
în limba româna si se depun la 
sediul autoritatii contractante. 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor:  09.10.2020, ora 
14.00.  4.2.Adresa la care 
t r ebu ie  depuse  o fe r te l e : 
Primăria Comunei Dumbrava 
Roşie,  strada Dumbravei, 
n r. 6 8 ,  D u m b r a v a  R o ş i e , 
Compartiment Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original, în 
două plicuri. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofer-
telor: 13.10.2020, ora 11.00, la 
Primăria Dumbrava Roşie, 
strada Dumbravei ,  nr.68, 
Comuna Dumbrava Roşie, 
jud.Neamţ.  6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail  ale 
instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Neamţ, 
B-dul Decebal, nr.5, Piatra 
Neamţ, cod poştal 610012, 
adresa e-mail: tr-neamt@just.
ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către institu-
ţi i le  abil itate,  în vederea 
publicării: 17.09.2020.

l C.I.I. Bordea Ştefan, în cali-
tate de lichidator judiciar al 
d e b i t o r u l u i  S C  S e n a t o r 
Prodimpex SRL, în dosarul 
faliment nr. 81/91/2016, af lat 
pe rol la Tribunalul Vrancea, 
scoate la vânzare, prin licitație 
publ ică  bunuri  mobi le  ş i 
imobile af late în următoarele 
localități: - Însurăței - Brăila: 
bunuri  mobi le  ş i  imobi le 
evaluate la suma de 1.043.265 
lei ce constau în: cabină cântar 
basculă 17 mp, dormitor cămin 
nefamilişti 305 mp, dormitor 
300 mp, dormitor 298 mp, 
dormitor 301 mp, pod basculă 
52 mp, cantină 92 mp, castel 
apă 20 mp, magazie beci 24 
mp, puț forat 2 mp, magazie şi 
sală sortare 679 mp etc., plan-
tație vită de vie în suprafață de 
245,82 ha, teren extravilan 
curți construcții 18117 mp, şi 
b unur i  mob i l e  ( c i s t e rne , 
polistif, utilaje pentru agricul-
tură etc.). Bunurile se vând în 
bloc sau separat bucată cu 
bucată; - Ghermăneşti - Vaslui: 
bunuri  mobi le  ş i  imobi le 
evaluate la suma de 269.889 
lei, constând în: şopron 735 
mp, birouri 119 mp, grajd 263 
mp, vestiar 344 mp, baracă 
metalică, teren intravilan 5645 
mp, bunuri mobile (cisterne 
polistif, utilaje pentru agricul-
tură, utilaje pentru vinificație 
etc.). Bunurile se vând bucată 
cu bucată sau în bloc; - Tirol - 
Caraş Severin - bunuri mobile 
şi imobile evaluate la suma de 
397.939 lei constând în clădiri 
dormitor 280 mp, garaj, atelier, 
magazie; 285 ha plantație vie; 6 
ha plantație pomi şi bunuri 
mobile (utilaje de vinificație). 
Bunurile se vând în bloc; - 
Ferma 17 Odobeşti - Vrancea - 
bunuri  mobi le  ş i  imobi le 
evaluate la suma de 127.915 lei 
ce constau în atelier, clădire 
dormitor, teren în suprafață de 
2534 mp. Bunurile se vând în 
bloc sau bucată cu bucată; - 
Măgurelele - teren intravilan în 
suprafață de 6995 mp evaluat 
la  306 .366  le i ;  -  Focşani 
Vrancea - bunuri mobile şi 
imobile evaluate la 147.896 lei 
constând în utilaje agricole, 
utilaje vinificație, apartament 
î n  s u p r a f a ț ă  d e  5 6  m p , 
mijloace de transport. Bunurile 
se vând bucată cu bucată; - 
Bucureşti - vinuri îmbuteliate 

şi vrac evaluate la 13028 lei. 
Prețul de pornire a licitației 
este de 100% din valoarea de 
evaluare a bunurilor. Informa-
țiile se pot lua din lista cu 
bunurile mobile şi imobile 
precum ş i  rapoar te l e  de 
evaluare ale acestora care se 
pot consulta zilnic, între orele 
8.00 - 16.00, la adresa din 
Focşani, str. Tudor Vladimi-
rescu ,  b loc  1 ,  ap .  3 ,  te l . 
0237626440, 0723327041, e 
-mail: cascontipurl@yahoo.
com. Prima licitație pentru 
bunurile mobile va avea loc în 
data de 06.10.2020, ora 10.00, 
iar pentru bunurile imobile în 
data de 23.10.2020, ora 10.00, 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Focşani, str. Tudor Vladi-
mirescu, bloc 1, ap. 3, Vrancea. 
Ofertele de cumpărare şi cauți-
unea de participare la licitație 
de 10% din prețul de începere a 
licitației se depun până în ziua 
anterioară ținerii acesteia, ora 
1 0 . 0 0 ,  î n  c o n t u l  b a n c a r 
RO64BREL 0002002535620100 
- Libra Internet Bank, CUI 
2847720, titular SC Senator 
Prodimpex SRL. În cazul în 
care vânzarea nu se realizează, 
licitația se va relua pentru 
bunurile mobile în zilele de 
2 3 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  0 9 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
24 .11.2020,  11 .12.2020 ş i 
28.12.2020, ora 10.00,  iar 
pentru bunurile imobile, în 
cazul în care acestea nu se vor 
valorifica, licitația se va relua 
în zi le le  de 23.11.2020 ş i 
23.12.2020.

PIERDERI
l Pierdut Legitimație şi Carnet 
student Țîțu Ioana Monica.

l  SC Radlucfil Trans SRL, 
J06/470/2009, pierdut Certificat 
constatator la sediu şi Certificat 
de înregistrare CUI: 26078437. 
Le declar nule.

l  S C  P e l i o n t r a n s  S R L , 
J06/415/2015, pierdut Certificat 
constatator la sediu şi Certificat 
de înregistare CUI: 34846269. Le 
declar nule.

l  S C  H o r v a t  Ta x i  S R L , 
J06/117/2003, CUI: 15253729, 
pierdut Certificat constatator la 
sediu şi Certificat înregistrare. Le 
declar nule.


