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OFERTE SERVICIU
l Primăria Oraşului Bălcești,
Judeţul Vâlcea, organizează
concurs pentru ocuparea a funcţiei contractuale de execuţie
vacante, de şofer I, perioadă
nedeterminată, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgență de categoria a III-a, al
oraşului Bălcești, aflat în subordinea Consiliului Local Bălcești.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs şi
a ocupării funcţiei contractuale
sunt: -nivelul studiilor -studii
medii/şcoală profesională;
-vechime -minimum 9 ani în
funcţia de conducător auto/şofer;
-permis de conducere categoria
C, B și E. Concursul se va organiza conform calendarului
următor: -15 mai 2020, data
limită pentru depunerea dosarelor; -27 mai 2020, ora 10.00:
proba scrisă; -29 mai 2020, ora
10.00: interviu. În vederea participării la concurs, candidaţii
depun dosarul de concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării anunţului și trebuie
să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art.6)
din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011. Detalii privind
condiţiile specifice şi bibliografia
de concurs sunt disponibile
accesând pagina oficială
wwwbalcesti.senap.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Oraşului
Bălcești, Judeţul Vâlcea, telefon
0250.840.352.

CITAŢII
l Pârâții, Scutariu Petru și
Scutariu Violeta, cu ultimul
domiciliu în Iași, strada Luca
Arbore, nr. 18, bl. 512, scara A,
etaj 4, ap. 18, județul Iași, sunt
chemați la Judecatoria Iași, din
Iași, str. Anastasie Panu, nr. 25,
Sala 4, complet c17, in data de 26
mai 2020, ora 8.30, in proces cu
reclamanta Asociația De Proprietari Str. Canta Nr. 31 Bl. 506, in dosarul nr. 29659/245/2019,
pentru fond - pretenții.

DIVERSE
l Informare. Aceasta informare
este efectuata de: Primaria
Plosca, jud. Teleorman care a
depus documentatia la ABA
Arges-Vedea Pitesti, in vederea
obtinerii Avizului de Gospodarire

a Apelor pentru Lucrari de
exploatarea agregatelor minerale
din albia minora a raului Vedea”.
nInformatii, sugestii si recomandari se pot transmite solicitantului si la tel.: 0247 327.501
persoana de contact Grosu
Daniel.
l Comunicat. Societatea Prodvinalco SA, cu sediul social in
Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr.
2-4, avand numar de inregistrare
la Registrul Comertului Cluj
J12/68/1991, cod de identificare
fiscala RO 199222, simbol VAC,
informeaza actionarii interesati
ca Raportul Anual aferent exercitiului financiar 2019 este disponibil pe site-ul societatii www.
prodvinalco.ro , Sectiunea Actionariat, in forma scrisa la sediul
Prodvinalco SA, Cluj-Napoca,
Calea Baciului, nr. 2-4 si pe
site-ul Bursei de Valori Bucuresti,
www.bvb.ro, sectiunea AERO,
simbol VAC.
l Comunicat privind disponibilitatea raportului anual 2019.
UPRUC CTR SA, având sediul
social în localitatea Făgăraș, str.
Negoiu, nr.1, jud.Braşov, ORC
J08/1094/1999; CUI
RO12527609, tel.0268.215.411;
fax 0268.212.497, anunţă investitorii că Raportul anual aferent
exerciţiului financiar 2019
întocmit potrivit prevederilor
Legii nr.24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 privind
emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă și
aprobat de conducerea societăţii
este disponibil pentru cei interesaţi, în formă scrisă, la cerere, la
sediul societăţii din Făgăraș, str.
Negoiu, nr.1, jud.Braşov și în
format electronic pe website-ul
societăţii: www.uprucctr.com.
Pentru informaţii suplimentare
vă rugăm să ne contactaţi la
nr.de tel.0268.215.411.
l Administratorul judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL, notifica
creditorii cu privire la deschiderea procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014, impotriva debitoarei
Vision Proserv Solutions S.R.L,
cu sediul social in Str. Dreptatii,
Nr 133, Ap. 2, Sectorul 6, Bucuresti, inregistrata la ONRC sub
nr. J40/12790/2017, avand CUI
RO 37981391, conform Încheierii
din data de 24.04.2020, pronun-

ţată de Tribunalul București,
Secţia a VII-a Civilă, în dosarul
nr. 7698/3/2020. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra
averii debitorului - 10.06.2020,
termenul de verificare a creantelor, de intocmire si publicare in
BPI a tabelului preliminar de
creante - 30.06.2020, termenul de
intocmire a tabelului definitiv al
creantelor - 03.07.2020. Urmatorul termen de judecata a fost
fixat pentru data de 09.09.2020.
Pentru relatii: 021.318.74.25.
l Anunt public privind decizia
etapei de incadrare (titularul
proiectului) SC Holcim Romania
SA, titular al proiectului Extinderea capacității de producție
prin amplasarea unei instalații
de însăcuire si paletizare, din
Terminalul de Ciment Progresul,
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Bucuresti, în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului: nu
se supune evaluării impactului
asupra mediului, pentru
proiectul „Extinderea capacității
de producție prin amplasarea
unei instalații de însăcuire si
paletizare, din Terminalul de
Ciment Progresul”, propus a fi
amplasat în Bucuresti, sector 4,
Str. Bercenarului, nr. 8. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele
de luni-vineri, între orele 9.00
-12.00, precum şi la următoarea
adresă de internet http://apmbuc.
anpm.ro/. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe
pagina de internet a autorităţii
competente pentru protecţia
mediului.
l Titularul proiectului SC
ROKA-FLEX SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Hală producție P, birouri P+1,
împrejmuire, utilităţi”, propus a
fi amplasat în Str.Turturelelor,
nr.142, nr.cad.62933, oraş Măgurele, jud.Ilfov. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenției
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pentru Protecția Mediului Ilfov
din București, str.Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6 și la adresa
din Municipiul București, B-dul
Ferdinand I, nr.168, etaj Parter,
camera 1, 2, 3, sector 2. Observațiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov.
l SC Uplfit Airport Services
SRL, cu sediul în: str.Teheran,
nr.17, parter, camera 2, ap.1,
sector 1, București, anunță depunerea documentației tehnice în
vederea obținerii autorizației de
mediu pentru obiectivul: punct
de lucru Calea Bucureștilor,
nr.224E, Otopeni, Ilfov, cu
amplasamentul în incinta Aeroportului Henry Coandă. Documentele pot fi consultate la sediul
APM Ilfov, Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, București, de luni
până vineri, între orele 09.0015.00.
l SC Anghila Impex SRL
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul Modernizare Fermă
Sturioni, propus a fi amplasat în
județul Brăila, comuna Movila
Miresii, extravilan, Tarla 95,
Parcelele 8, 9, 10, Tarla 85,
Parcelele 3, 4. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Brăila
-Mun.Brăila, Bd.Independenței,
nr.16, bl.B5 și la sediul titularului
din județul Brăila, Mun.Brăila,
Șos.Buzăului, nr.9, et.1, în zilele
lucrătoare între orele 9.00 și
13.00.
l Bucur SA informează investitorii că Raportul anual aferent
exercițiului financiar 2019,
întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr.24/2017 și ale
Regulamentului ASF nr.5/2018,
este disponibil și poate fi vizualizat de persoanele interesate,
începând cu data de 30.04.2020,
prin Autoritatea de Supraveghere Financiară, website-ul:
http://www.bvb.ro la simbolul
BUCV, cât și pe website-ul:
http://bucurcom.ro, secțiunea
„Acționariat- Documente”.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul societăţii,
tel.021.323.67.30; fax: 021
323.67.36; e-mail: office@
bucurcom.ro

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l SC Red Happy Fruit Cooperativa Agricolă SRL, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“ANEXA LA EXPLOATAȚIE
A G R I C O L Ă Î N F I I N ȚA R E
UNITATE DE PROCESARE
FRUCTE”, propus a fi realizat în
iud. Arad, loc. Lipova extravilan,
CF 301743 Lipova, destinație
actuală-livadă în extravilan, cu
suprafața de 5132 mp, solicitare
înregistrată la A.P.M Arad cu nr.
1306/246/R/30.01.2020. Informațiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM din
Arad, str. Splaiul Mureș, FN, jud.
Arad și la sediul titularului din
loc. Lipova, str. Eroilor, nr. 15,
județul Arad, în zilele de luni
-vineri, între orele 8:00-16:30.
Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Arad din Arad, str. Splaiul Muregului, FN, jud. Arad.
l CNAIR SA- Direcția Regională de Drumuri și Poduri București anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei de emitere
a acordului de mediu pentru
proiectul ”Amenajare sens giratoriu pe DN 7 Km 23+350 intersecție cu DC 158 dreapta și DC
146 A stânga, la Gulia”, propus a
fi amplasat în comuna Tărtășești,
satul Gulia, județul Dâmbovița.
Proiectul acordului de mediu și
informațiile relevante pentru
luarea deciziei pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Dâmbovița, din Municipiul Târgoviște, str.Calea
Ialomiței, nr.1, jud.Dâmbovița, în
zilele de luni-joi, între orele 9.0015.00 și vineri, între 9.00-13.00,
precum și la următoarea adresă
de internet: http://apmdb.anpm.
ro. Publicul interesat poate
înainta observații/comentarii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a Agenției de Protecția
Mediului Dâmbovița.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare Revolution
Plus S.R.L., cu domiciliul în Baia
Mare, str. Dealul Florilor, nr. 14B,
județul Maramureș, titular al
proiectului ”MODIFICARE LA
A.C. NR. 192/12.06.2019-IMOBIL
DE APARTAMENTE, BIROURI
Ș I S PAȚ I I C O M E R C I A L E
D+P+4E+2E RETRASE”, propus
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a fi amplasat în Baia Mare, bd.
Republicii, nr. 63, judeţul Maramureş, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Maramureș,
în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul mai sus menţionat. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Maramureş,
cu sediul în localitatea Baia Mare,
str. Iza, nr.1A, jud. Maramureş, în
zilele de luni - joi între orele 8.00
- 16.30 şi vineri între orele 8.00 14.00 precum şi la următoarea
a dre să de i nter n e t h ttp : //
apmmm.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării anunţului pe
pagina de internet a Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Maramureş.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru lucrări de proiectare, furnizare și execuție echipamente HVAC și Patinuar pentru
Clădire C1 din cadrul proiectului
„Modernizare și reabilitare Parc
Pantelimon”. „Documentația de
atribuire” se poate solicita la
adresa de email: achizitii@
as3-strazi.ro sau la adresa din
Șoseaua Gării Cățelu nr.1M
(Parc Pantelimon), Sector 3,
București. Data limită de depunere a ofertelor este 04.05.2020,
ora 10.00.
l Lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica Renault Trafic
proprietatea debitoarei S.C
LUPU SRL, la pretul de 2.475
EURO plus TVA pret redus cu
25%. Licitatia va avea loc in
zilele de 5, 6 si 8 mai 2020, orele
12 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr.
47 jud. Prahova. Regulamentul
de vanzare si caietul de sarcini se
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel. 0728.878298.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru

Elena vinde prin licitatie
publica sau negociere imobilul
in suprafata construita de
182.64 mp, la pretul de 45.000
euro fara TVA. Licitatiile vor
avea loc in zilele 5, 6 si 8 mai
2020, orele 14 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova.
Regulamentul de vanzare si
caietul de sarcini se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l Curtea de Apel Oradea, CUI
17071723, tel. 0259.426.883,
int.2104, persoană de contact
Monenciu Adina, organizează
licitație publică cu plic sigilat la
data de 22.05.2020, ora 12.00, la
sediul instanței, în vederea închirierii unui spațiu de 1mp situat
la parterul Palatului de Justiție
Oradea pentru activități de
copiere/multiplicare acte. Documentația de atribuire și informații suplimentare se pot obține
accesând pagina de internet a
instanței http://portal.just.ro/35/
SitePages/achizitii.aspx?id_
inst=35
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 Brâncovenești, str. Principală, nr. 303, Comuna Brâncovenești, județul Mureș, telefon/
fax 0265.550.112, 0265.550.320,
email: brincovenesti@cjmures.ro,
cod fiscal 4591465. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care
urmează să fie concesionat:
concesionarea a 21 de loturi de
pășune aparținând domeniului
public al Comunei Brâncovenești, județul Mureș, în suprafață
totală de 565,97ha, conform
caietului de sarcini, aprobat prin
HCL nr.20 din data 30.04.2020 și
OUG nr. 57/03.07.2019, privind
Codul Administrativ. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în documentația de atribuire și anexele
acesteia. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: Documentația de

licitație și anexele acesteia se pot
obține de la sediul Primăriei
Comunei Brâncovenești, strada
Principală, nr.303, județul
Mureș, contra cost, la cerere. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Compartimentul Financiar
Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice, din cadrul Primăriei
Brâncovenești, str.Principală, nr.
303, Comuna Brâncovenești,
județul Mureș. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 25Lei, care se vor achita la
caseria Primăriei Comunei Brâncovenești, județul Mureș. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 22.05.2020, ora
10.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26.05.2020, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: la sediul Primăriei Comunei Brâncovenești,
Strada Principală, nr.303, județul
Mureș, Compartimentul Registratură. 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:
26.05.2020, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Brâncovenești, Strada Principală, nr.303,
județul Mureș. 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:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Mureș, cu
sediul în B-dul 1 Decembrie
1918, nr.250-254, Târgu Mureş,
judeţul Mureş, cod poştal
540471, telefon 0265.260.323, fax
0265.267.856, email: tribunalul.
mures@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 30.04.2020.
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:
Comuna Chiscani, Strada Principală, nr. 224, Chiscani, județul

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Brăila, telefon 0239.664.011, fax
0239.664.011, e-mail: primariachiscani@yahoo.com, cod fiscal
4342669. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie
concesionat: -suprafața de
662mp, Aleea Centrală, nr.5B,
Stațiunea Lacu Sărat, Comuna
Chiscani, județul Brăila, nr.
cadastral 77147; -suprafața de
1.823 mp, T-68, P-373/5, Aleea
Centrală, nr. 5C, Stațiunea Lacu
Sărat, Comuna Chiscani, județul
Brăila, nr. cadastral 77149,
bunuri proprietate privată ale
Comunei Chiscani, conform
HCL 39/26.03.2020 și temeiului
legal: OUG 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, transmisă cu cel puțin 4
zile înainte, de la sediul Primăriei
Comunei Chiscani. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Chiscani, Strada Principală,
nr.224, Comuna Chiscani, județul
Brăila. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 50Lei,
la casieria instituției, cod fiscal al
concedentului: 4342669. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.05.2020, ora
15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 27.05.2020, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei
Chiscani, Strada Principală, nr.
224, Comuna Chiscani, județul
Brăila. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar
original și 2 exemplare copii.
5.Data şi locul la care se va
desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor:
27.05.2020, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Chiscani,
Strada Principală, nr. 224,
Comuna Chiscani, județul Brăila.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de

GATA!
Simplu, nu?

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 Brăila, Calea Călărașilor, nr.47, Brăila, județul
Brăila, telefon 0239.613.976,
0239.613.370, fax 0239.612.608,
e-mail: tr-braila@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 30.04.2020.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Membru
al Colegiului Farmaciștilor din
Romania,
seria
B,
Nr.14.023/06.10.2010, pe numele
Voicu Adelina. Îl declar nul.
l Pierdut acte firmă Piticu
Elena Cecilia SRL. Le declar
nule.
l RE-ACT Now Architecture
SRL, J40/9999/2010, CUI
27564567, declară pierdut certificatul de înregistrare seria B,
nr.2428259, emis pe data de
19.10.2010. Îl declară nul.
l Pierdut certificate constatoare,
Certificat înregistrare fiscală, act
constitutiv, declarații, decizii,
aparținând SC Aristocrat Trade
SRL, J09/86/2006, cod fiscal
18326361, eliberat de ORC
Brăila. Le declarăm nule.
l Pierdut acte: Certificat de
înregistrare seria B,
nr.1819054/03.11.2009, eliberat
de ORC Constanța; Certificat
C o n s t a t a t o r
n r.
68563/29.10.2009, eliberat de
ORC Constanța și Rezoluția nr.
6232/30.10.2009, eliberată de
ORC Constanța.
l Pierdut Certificat pregătire
pentru transport persoane și
marfă eliberat de ARR Cluj, cu
seria 0439058000, ce expira în
12.11.2022. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat pregătire
ADR cu seria 128011, ce expiră
în 10.03.2023. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat pregătire
a g a b a r i t i c c u s e r i a C P TA ,
N r. 0 0 1 3 4 7 1 , c e e x p i r ă î n
10.03.2023. Îl declar nul.

