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OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Traian Vuia, cu
sediul în Comuna Traian Vuia, sat
Sudriaș, nr. 163/A, judeţul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: muncitor,
c o n f o r m H G n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 .
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 29.06.2020, ora 10:00; Proba interviu în data de 29.06.2020, ora
13:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - studii gimnaziale; vechime: nu necesită vechime în
domeniu. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Traian Vuia, data limită de depunere a
dosarelor este 19.06.2020. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Comunei
Traian Vuia, persoană de contact: Covaci
Valerica Adrian, telefon 0256.324.479,
fax 0256.324.479, E-mail: comunatraianvuia@yahoo.com
l Sanavita Am Medical Point SRL organizează concurs pentru ocuparea
postului Agent de vânzări - Galați, în
domeniul turismului medical. Cerințe: experiență în vânzări cel puțin 5 ani; experiență internațională în consultanță
servicii medicale cel puțin 2 ani, -experiență în marketing digital; - foarte bune
cunoştinţe de limba engleză; - abilități de
comunicare și negociere; - disponibilitate
la program încărcat și călătorii internaționale; - permis conducere. Candidații pot
trimite un CV până pe data de 5 iunie
2020 la adresa de mail: sanavitapoint@
gmail.com. Compania își rezervă dreptul
de a testa cunoștințele declarate de către
candidați.

CITATII
l Numitul Stroncea Dumitru cu domiciliul în mun. Iași, Str. Mușatini nr. 35, bl.
R3, sc. A,parter,ap. 1 și numita Guzun
Raisa cu domicilul în mun. București,
Str. Gh.Doja nr. 67, Sector 3 sunt citați la
Judecătoria Iași la data de 30.06.2020,
sala 5, complet C 22, ora 9:30 în calitate
de pârâți în Dosarul nr. 35123/245/2019
cu obiectul anulare act căsătorie, în
contradictoriu cu DLEP Iași.
l Pârâţii Simion Mucea lui Petru, Mucea
Constantin lui Petru, Bădău Elena,
Bădău Aurelia lui Constantin, Bădău
Sofia lui Constantin, Bădău Ana lui
Constantin, Vârtan Ana, născută Bădău,
Mihon Aurelia, Bădău Sofia, Orlea Ana,
Coroiu Ioan, Coroiu Ioan lui Ioan şi
Coroiu Nicolae -toţi cu domiciliul necunoscut -sunt citaţi la Judecătoria
Câmpeni, judeţul Alba, în dosarul
nr.1619/203/2019, pentru termenul de
judecată din 30 iunie 2020, când se
judecă acţiunea în grăniţuire şi revendicare formulată de reclamanţii Costea
Angelica, Costea Marinela Angelica,
Costea Adrian şi Costea Marinel, cu
privire la imobilele înscrise în c.f.nr.
7 0 3 0 4 S o h o d o l ( c . f . v e c h i n r. 4 1 8 0
Sohodol) şi în c.f.nr. 70113 Sohodol (c.f.
vechi nr.4102 Sohodol).
l În vederea soluționării dosarului civil
nr.5389/232/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Găești, numitul Vlaicu Vasile, cu
ultimul domiciliu la Fam.Vlaicu
Gheorghe din Com.Petrești, Jud.Dâmbovița, este citat în data de 16.06.2020,
orele 14:00, calitate de pârât, în proces cu
Vlaicu Claudiu-Gabriel.
l Subs.Gheorghe Aurel solicit citarea
prin publicitate a pârâților Manea

Gheorghe și Tănăsescu Gabriel în
dosarul numărul 1612/90/2019, aflat pe
rolul Tribunalului Rm.Vâlcea, pentru ca
cei doi să fie prezenți la această instanță
în data de 03.07.2020.
Se citează Gradassi Lara, la Tribunalul
Dolj, în calitate de intimat pârât în
dosarul civil nr. 1187/230/2017 al Tribunalului Dolj, Secția 1 Civilă, apelant
reclamant fiind Cavicchi Matteo Giovani
prin reprezentant legal Negreanu Maria
Mimi, dosar având ca obiect hotărâre
care să țină loc de act autentic pentru
data de 03.07.2020, ora estimată 09:00,
complet C 6A.

DIVERSE
l Anunț privind lucrarea “Construcție
Stație Distribuție Carburanți și Spălătorie Auto“ pe strada Caracalului, nr.
12-14, Corabia, jud.Olt, privind obținere
PUZ la adresa mai sus menționată.
Beneficiar: SC Dolgas SRL.
l Denumire comerciant IT Computer
Parts Worldwide SRL, sediul în com.
Drăganu, sat Dumbrăvești, Argeș, nr.
163, titular al activităţii de colectare
deșeuri nepericuloase reciclabile ce se
desfăşoară în București, str. Valea Cascadelor, nr. 21, sector 6, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a autorizaţiei de mediu. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului al activităţii
desfăşurate, pot fi consultate/depuse
zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului, la sediul APM
București, Al. Lacul Morii 1, de luni până
joi între orele 9:00-14:00 și vineri între
orele 9:00-12:00.
l SC Solvan Solution SRL, cu sediul
principal în sat Andrei Șaguna, localitatea Zimandu Nou, nr. 57, ap. 1, jud.
Arad, telefon nr. 0747.782.472, doreşte să
obţină autorizaţie de mediu pentru sediul
principal/punct de lucru din localitatea
Zimandu Nou, sat Andrei Șaguna, nr. 57,
ap. 1, jud.Arad, telefon nr.0747.782.472,
unde se desfăşoară activităţile (denumirea activităţii, cod CAEN): - 4520;
-8129; -8122; -8121; având ca principale
faze ale procesului tehnologic următoarele: -spălarea cosmetizare auto; -activități de curățenie la terți. Măsurile de
protecţie a factorilor de mediu*: Apă:
-decantoare, separatoare; Aer: -coșuri de
fum; Sol: platformă betonată; Gestiune
deşeuri: pubele, valorificare prin terți;
Substanţe periculoase: magazie cu pardoseală betonată, spațiu securizat. Observaţiile publicului formulate în scris/
informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN,
telefon 0257.280.331; 0257.280.996, în
timp de zece zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunţ.
l SC Omv Petrom SA titular al proiectului “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec
sonda 523 Barbuncesti” anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM Buzau in cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul
“Lucrari de suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducta de amestec sonda
523 Barbuncesti” propus a fi amplasat in
extravilan com. Tisau, jud. Buzau.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Buzau, din municipiul Buzau,
str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, jud.
Buzau, in zilele de luni - vineri intre orele

DGRFP Braşov - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, în calitate de reclamant, citează
pentru data de 15 iulie 2020, ora 11:30, sala T5,
Complet ci5 (sala t5), la Tribunalul Braşov, pe pârâtul
FUTURE REAL ESTATE LIMITED, în dosarul nr.
682/62/2018/a1, având ca obiect atragerea
răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169
Legea 85/2014). Dată fiind pandemina Covid-19 şi
pericolul de infectare existent, vă recomandăm să
comunicaţi la dosar înscrisurile de care înţelegeţi să
vă folosiţi în instanţă sau concluzii scrise, în format
electronic, pe fax sau e-mail-ul instanţei, până la
termen. Prezenţa nu este obligatorie.

8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea
adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina de
internet a APM Buzau.
l Marka’S IPURL, lichidator al SC
Alluneed SRL, cu sediul în Brăila, bd.
Dorobanţilor nr. 421, bl. 2B, sc. 1, parter,
ap. 2, jud. Brăila, CUI 29829717,
J09/86/2012, conform Rezoluţiei
3330/29.05.2020 pronunțată în dosarul
13727/28.05.2020 al ORC Brăila, notifică
inceperea procedurii de lichidare impotriva SC Alluneed SRL, societate aflată
în dizolvare judiciară. Creditorii trebuie
să depună declaraţia de creanţă
împreună cu toate actele doveditoare
până la data de 19.06.2020, la sediul
lichidatorului din Iaşi, str. Clopotari, nr.
48, bl. 674, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi. Telefon/
fax 0232212542. Declar nule certificatele
de înregistrare, anexele și certificatele
constatatoare de autorizare emise pe
numele SC Alluneed SRL.
l Admite cererea avand ca obiect divort
formulata de reclamant Stan Ion, CNP1540120400237, domiciliat in Fierbinti
Targ, judetul Ialomita In contradictoriu
cu parata Stan Elena, CNP –
2650302400577, domiciliata in Fierbinti
Targ, judetul Ialomita. Desface casatoria
incheiata intre parti la data de
27.06.1985 si inregistrata sub nr.
57/27.06.1985 la Consiliul Popular al
comunei Voluntari din culpa ambilor
soti. Dupa divort, parata va reveni la
numele purtat anterior casatoriei, acela
de “Frangulea” Ia act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata. Cu drept de
apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la
Judecatoria Urziceni. Pronuntata azi 03
februarie 2020, prin punerea solutiei la
dispozitia partilor prin intermediul grefei
i n s t a n t e i . D o s a r c i v i l - p e n a l n r.
1838/330/2019.
l Croitoru Narcis Nicușor, titular al
planului “PUZ- Construire Hotel în
regim P+8E, Restaurant, Sala de Evenimente, Prestări Servicii, Depozitare,
Producție Nepoluantă, Spații de Birouri
și Parcare”, propus a fi amplasat în Timișoara, str.Ovidiu Cotrus, fn., Nr. Cad.
413403, CF. nr. 413404, Timișoara, jud.
Timiș, aduce la cunoștința publicului că
decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform HG nr.
1076/2004, este cea de adoptare a
planului fără aviz de mediu. Propunerile
de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timiș, Bd.Liviu
Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, jud.
Timiș.
l Avicola Focșani SA cu sediul în mun.
Focșani, Bd. București, nr. 79, jud.
Vrancea, anunţă publicul interesat
asupra dezbaterii publice privind solicitarea de revizuire a autorizaţiei integrate
de mediu nr. 2/23.07.2018 emisă pentru
desfășurarea activității ”Instalații pentru
creșterea intensivă a păsărilor, având o
capacitate mai mare de 40.000 locuri

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul
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LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul
in Drobeta Turnu Severin, str. Constantin Brancoveanu, nr 195, jud.
Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face
cunoscut faptul că în data de 16.06.2020, ora 12, va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter,
jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în
bloc următoarelor bunuri imobile:
1. Spațiu comercial (C1) –- arie construită 708 mp
2. Spațiu comercial (C2)- arie construită 668 mp
3. Showroom și service auto (C3) – arie construită 1.021 mp
4. Spațiu depozitare (C4) – arie construită 434 mp
5. Punct termic (C5)- are construită 22 mp
Bunurile sunt situate în localitatea Caransebeș, Calea Severinului,
nr. 7, jud. Caraș-Severin. Prețul de pornire al licitației este de
550.500 euro. Menționăm că terenul de sub clădiri, aparține unei
persoane fizice.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului
judiciar la valoarea de 800 lei + 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.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de
16.06.2020, următoarele licitații va avea loc în 30.06.2020,
14.07.2020, 28.07.2020.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la
sediul lichidatorului judiciar.

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul
in Drobeta Turnu Severin, str.Constantin Brancoveanu, nr 195, jud.
Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face
cunoscut faptul că în data de 16.06.2020, ora 11 va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter,
jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în
bloc următoarelor bunuri imobile:
1. Proprietate industrială compusă din teren - 23.810 mp și clădiri
(fosta Fabrică de pâine). Bunul este situat în localitatea Caransebeș,
str. A.I. Cuza, nr.9, jud. Caraș-Severin. Prețul de pornire al licitației
este de 322.500 euro.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului
judiciar la valoarea de 800 lei. 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.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de
16.06.2020, următoarele licitații vor avea loc în zilele: 30.06.2020,
14.07.2020, 28.07.2020.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la
sediul lichidatorului judiciar.
ANUNȚ licitație pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate și fără
stăpân. Consiliul Local al Municipiului Galați prin Primăria Municipiului Galați - Comisia de licitație numită prin
Dispoziția Primarului nr. 3146/17.07.2018, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 54, organizează licitație
publică, cu strigare, pentru valorificarea deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate și fără stăpân,
care au trecut în domeniul privat al Municipiului Galați. 1. Denumirea și adresa instituției publice
organizatoare a licitației: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, Comisia de Licitație Numită prin
Dispoziția Primarului nr. 3146/17.07.2018, telefon: 0236/307.718, cod fiscal: 3814810. 2. Locul unde pot fi
văzute bunurile: Galați, depozitele Primăriei - str. Zimbrului, str. Tunelului și Parcarea de Tiruri din str. Macului.
Bunurile pot fi văzute până la data organizării licitației publice deschise, cu strigare. 3. Adresa, data și ora
ținerii ședinței de licitație, pentru vânzarea bunurilor: Ședința de licitație publică, deschisă, cu strigare, va
avea loc în data de 25.06.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54. 4. Data
de desfășurare a următoarei licitații, în caz de neadjudecare: - Data de 02.07.2020; - Data de 09.07.2020. 5.
Informații suplimentare despre bunurile care fac obiectul vânzării: - Tel: 0236/307.718 - Mardare Petru
Eugen. 6. Documente necesare pentru înscrierea la licitație: - Dovada achitării garanției de participare la
licitație, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galați; - Copie Certificat
de Înmatriculare la Registrul Comerțului, pentru persoanele juridice române, din care să rezulte vechimea
societății participante, de minim 5 ani; - Certificat de atestare fiscală, emis de Administrația Finanțelor Publice,
din care să rezulte faptul că participantul nu are datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare fiscală, emis de
Direcția de Taxe și Impozite Locale, prin care să se ateste faptul că participantul nu are datorii la bugetul local; Autorizație de mediu, referitoare la colectarea, dezmembrarea și tratarea mașinilor uzate, valabilă la data
licitației. Documentele de participare la licitație se vor depune în plic sigilat, începând cu data de 05.06.2020,
până la data de 24.06.2020 la Registratura Generală a Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54.
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pentru păsări” (activitate prevăzută în
Anexa nr. 1, pct. 6.6.a din Legea nr.
278/2013 privind emisile industriale) “Fermă creștere pui de carne” din com.
Golești, sat Ceardac, str. Gârlei, nr. 72,
jud. Vrancea. Documentația supusă
dezbaterii publice (Formular de solicitare și Raport de amplasament) este
postată la următoarea adresă de internet
http://apmvn.anpm.ro –reglementări –
autorizația integrată de mediu –anunțuri publice. Dezbaterea publică/
consultarea publicului interesat referitor
la documentația de solicitare a revizuirii
autorizației integrate de mediu nr.
2/23.07.2018 se va realiza în format
electronic. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii/opinii/
observații privind documentația sus
menționată la Agenția pentru Protecția
Mediului Vrancea, la adresa de email:
office@apmvn.anpm.ro, până la data de
15.06.2020, data dezbaterii publice.

societății la secțiunea Relația cu investitorii/ Documente A.G.O.A. / A.G.O.A.
18.06.2020). În consecință, Punctul 2 din
Convocatorul A.G.O.A. are corect următorul conținut: „Aprobarea tranzacției
cu S.N.T.F.M. „CFR Marfă”, ce se va
concretiza prin încheierea unui Act
Adițional la contractul de „Servicii de
transport pe calea ferată a țițeiului și
gazolinei din rampele de încărcare la
destinațiile stabilite de Conpet S.A.”,
având ca obiect majorarea tarifului de
transport, respectiv majorarea valorii
estimate a contractului cu suma de
7.627.649 lei.” Formularul de vot, împuternicirea specială și proiectul de hotărâre A.G.O.A. se corectează pe cale de
consecință. Menționăm că, în data de
13.05.2020, Convocatorul A.G.O.A. din
data de 18.06.2020/ 19.06.2020, a fost
transmis Bursei de Valori București și
Autorității de Supraveghere Financiară
cu Raportul Curent nr. 14.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Arad anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru UAT Vladimirescu, începând cu
data de 15.06.2020, pe o perioadă de 60
de zile, în locaţia: Sediul Primăriei
Vladimirescu, conform art. 14 alin.(1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare sau contestaţiile
ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse de către proprietarii, posesorii
sau alţi deţinători, la Comisia de
Recepţie a Cererilor de Rectificare care
își va desfăşura activitatea la sediul
Primăriei Vladimirescu din Comuna
Vladimirescu, de luni-joi între orele
09:00-16:00, vineri între orele 09:0013:00 şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Potrivit prevederilor Specificaţiilor
tehnice* punctul 1.1 „În etapa de publicare a rezultatelor, este important ca
deţinătorii imobilelor să consulte şi să
analizeze documentele publicate şi să se
pronunţe asupra corectitudinii informaţiilor prezentate”.

l Convocare: Administratorul unic al
societăţii Princer S.A. cu sediul în Bucureşti B-dul Naţiunile Unite nr. 4, bl.107A
etaj 6 - Corp C6, sector 5, înregistrată la
O.R.C.B. sub nr. J40/9336/1991 CUI
RO1565291, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de
16 iulie 2020, ora 12.00 la sediul din
B-dul Naţiunile Unite nr. 4, Bl.107A etaj
6 -Corp C6 sector 5 Bucureşti, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă
30.06.2020. În cazul neîndeplinirii
cvorumului legal, Adunarea Generală
Ordinară va fi reprogramată la a doua
convocare pentru data de 17 iulie 2020,
în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi. Ordinea de zi este următoarea: 1. Analiza şi aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pe
anul 2019. 2. Analiza şi aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori pe anul
2019. 3. Analiza şi aprobarea Bilanţului
Contabil al societăţii la 31.12.2019;
analiza şi aprobarea Contului de Profit
şi Pierdere pe anul 2019. 4. Analiza şi
aprobarea repartizării Profitului nei pe
anul 2019. 5. Descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru exerciţiul
financiar al anului 2019. 6. Analiza şi
aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020.7. Diverse. Accesul în
sala de şedinţă se face pe baza actului de
identitate şi a certificatului de acţionar,
sau pe baza procurii speciale de reprezentare. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021/3.14.62.07. Administrator Angelescu Alecsandru
Corneliu.

ADUNARI GENERALE
l Conpet S.A. Raport curent nr. 15
conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018. Data raportului: 02.06.2020. Denumirea
emitentului: Conpet S.A. Ploiești. Sediul
social: str. Anul 1848 nr. 1 - 3, Ploiești.
Nr. telefon/ fax/ e-mail: 0244/ 401360/
516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro.
Cod unic de înregistrare la O.R.C.
1350020. Nr. ordine în Registrul Comerțului: J29/ 6/ 22.01.1991. Capital social
subscris și vărsat: 28.569.842,40 lei. Nr.
total de acțiuni: 8.657.528 acțiuni nominative. Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile mobiliare
emise: B.V.B., categoria Premium.
Evenimente importante de raportat,
conform art. 122 din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/ 2018: Erată la Convocatorul
A.G.O.A. din data de 18.06.2020/
19.06.2020. Societatea Conpet S.A.
informează acționarii și investitorii că
s-a produs o eroare materială, la Punctul
2 din Convocatorul A.G.O.A. din data
de 18/ 19.06.2020, în sensul că s-a scris
în mod gresit ”avizarea tranzacției cu
S.N.T.F.M. „CFR Marfă” (...)” în loc de
„aprobarea tranzacției cu S.N.T.F.M.
„CFR Marfă” (...)”, așa cum, de altfel,
se menționează și se solicită în materialele care stau la baza acestui punct de pe
ordinea de zi a adunării (Referatul nr.
15261/ 13.05.2020 întocmit de conducerea executivă și avizat de Consiliul de
Administrație și Extrasul din Decizia
C.A. nr.12/ 13.05.2020, postate pe site-ul

l Convocare. Administratorul unic al
societății VP Realty SA, cu sediul social
în municipiul Bucureşti, bulevardul
Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 4, biroul nr. 4, sectorul 2,
înregistrată în Registrul Comerțului sub
nr.J40/4601/2007, având Identificatorul
Unic la Nivel European ROONRC.
J40/4601/2007 și Codul de Identificare
Fiscală RO21285970, convoacă, în
conformitate cu dispozițiile art.10.4.
litera l) și art. 11 din actul constitutiv al
societății și Legii 31/1990, Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor
la data de 06.07.2020, ora 15:00, care se
va întruni la adresa: Bucureşti, bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office
Building, etajul 6, sectorul 2, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
vânzării imobilului situat în satul
Govora, pct.„Fabrica de pâine (nouă)”,
județul Vâlcea, intabulat în Cartea
Funciară nr.36106 (nr.CF vechi: 57) a
localității Băile Govora, format din: 1.1.
teren intravilan, având categoria de
curți-construcții, cu suprafața de
4.181mp identificat cu numărul cadastral 48; 1.2. construcțiile edificate pe

acest teren, respectiv: 1.2.1. construcția
având destinația de construcții industriale și edilitare -rezervor apă, cu suprafață construită la sol de 116mp,
identificată cu nr.cadastral 48-C2; 1.2.2.
construcția având destinația de
construcții industriale și edilitare -post
trafo, cu suprafața construită la sol de
73mp, identificată cu nr.cadastral:
48-C3; 1.2.3. construcția având destinația de construcții anexă -melc gunoi,
cu suprafața construită la sol de 6mp,
identificată cu nr.cadastral: 48-C4; 1.2.4.
construcția având destinația de
construcții industriale și edilitare
-camera pompe, cu suprafața construită
la sol de 6mp, identificată cu nr.cadastral 48-C6; 1.2.5. construcția având
destinația de construcții anexă, cu
suprafața construită la sol de 14mp,
identificată cu nr.cadastral 48-C7; 1.2.6.
construcția având destinația de
construcții industriale și edilitare -celule
făină, cu suprafața construită la sol de
73mp, identificată cu nr.cadastral 48-C8;
1.2.7. construcția având destinația de
construcții industriale și edilitare
-fabrică +sediu, cu suprafața construită
la sol de 1371mp, identificată cu nr.
cadastral 48-C9. 2. Aprobarea prețului
și condițiilor de vânzare a imobilului
descris la punctul 1 de mai sus. 3.
Mandatarea unor persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate cu
privire la hotărârea ce va fi adoptată de
Adunarea Generală Extraordinară. În
cazul în care cvorumul necesar nu se va
întruni la data menționată mai sus,
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor se va ține la data de
07.07.2020, la aceeași oră și în același
loc, cu aceeași ordine de zi. La Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor
vor putea participa toţi acţionarii societății înregistraţi în registrul acţionarilor
la sfârşitul zilei de 29.06.2020. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi a adunării pot fi obținute de la
sediul societăţii. Acționarii pot participa
la Adunarea Generală Extraordinară
personal sau prin reprezentant, în baza
unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.

LICITATII
l A n u n t Va l a b i l D i n D a t a D e
29.05.2020: Primăria oraşului Cernavodă, str. Ovidiu nr. 11, jud. Constanţa,
telefon/fax 0241487121, 0241239578,
primaria@cernavoda.ro, organizează în
data de 19.06.2020, ora 13:00, licitaţie
publică pentru vânzarea terenurilor: 1.
teren în str.Gării, F.N., Lot A, în suprafaţă de 550 mp, identificat cu nr. cadastral 103344; 2. teren în Drum de
Centura, Lot 10, în suprafaţă de 599
mp, identificat cu nr.cadastral 103914; 3.
teren în Drum de Centura, Lot 19, în
suprafaţă de 571 mp, identificat cu nr.
cadastral 103950; 4. teren în Drum de
Centura, Lot 20, în suprafaţă de 630
mp, identificat cu nr.cadastral 103993; 5.
teren în str.Unirii, lângă bloc M7, apt.3
lot2, în suprafaţă de 14 mp, identificat
cu nr. cadastral 102538; 6. teren în str.
Crinului nr. 3, lângă apt. 2, în suprafaţă
de 141mp, identificat cu nr.cadastral
103251; 7. teren în str.Salciei, FN, lângă
S.C.Argos S.A., în suprafaţă de 707 mp,
identificat cu nr. cadastral 103808; 8.
teren în str.I.D.Chirescu, Lot1, în suprafaţă de 103 mp, identificat cu nr.cadastral 104145; 9. teren în str.I.D.Chirescu,
Lot2, în suprafaţă de 105 mp, identificat
cu nr.cadastral 104135; 10. teren în
str.I.D.Chirescu, Lot3, în suprafaţă de
103 mp, identificat cu nr.cadastral
104130; 11. teren în str.I.D.Chirescu,
Lot4, în suprafaţă de 100 mp, identi-
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ficat cu nr.cadastral 104138; 12. teren în
str.I.D.Chirescu, Lot5, în suprafaţă de
97 mp, identificat cu nr.cadastral
104134; 13. teren în str.I.D.Chirescu,
Lot7, în suprafaţă de 89 mp, identificat
cu nr.cadastral 104153; 14. teren în
str.I.D.Chirescu, Lot9, în suprafaţă de
31 mp, identificat cu nr. cadastral
104142; 15. teren în str.I.D.Chirescu,
Lot11, în suprafaţă de 35 mp, identificat
cu nr. cadastral 104119; 16. teren în
str.I.D.Chirescu, Lot12, în suprafaţă de
26 mp, identificat cu nr. cadastral
104097; 17. teren în str.I.D.Chirescu,
Lot13, în suprafaţă de 29 mp, identificat
cu nr. cadastral 104141; 18. teren în
str.I.D.Chirescu, Lot15, în suprafaţă de
32 mp, identificat cu nr. cadastral
104144; 19. teren în str.I.D.Chirescu,
Lot16, în suprafaţă de 35 mp, identificat
cu nr. cadastral 104139; 20. teren în
str.I.D.Chirescu, Lot17, în suprafaţă de
56 mp, identificat cu nr. cadastral
104147. 21. teren în str.Independentei,
nr. 1B, în suprafaţă de 300 mp, identificat cu nr. cadastral 101686. Persoanele
interesate pot solicita caietul de sarcini
în sumă de 50 lei la Serviciul Patrimoniu
şi Cadastru din cadrul Primăriei, începând cu data de 02.06.2020. Data limita
pentru solicitarea clarificărilor este
16.06.2020. Data pentru depunerea
ofertelor, la Centrul de Informare
pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei,
este de 18.06.2020, până la ora 15:00.
Plicurile cu oferte se vor deschide în
data de 19.06.2020, ora 13:00, în sala 10
din cadrul Primăriei Cernavodă.
Persoana de contact - Cioară Mirela.
l A n u n t Va l a b i l D i n D a t a D e
29.05.2020: Primaria orasului Cernavoda, str. Ovidiu nr. 11, jud. Constanta,
telefon/fax 0241487121, 0241239578,
primaria@cernavoda.ro, organizează
licitaţie publică în data de 19.06.2020,
ora 10:00, pentru închirierea terenului,
conform HCL nr. 278/28.11.2019 dupa
c u m u r m e a z a : Te r e n s i t u a t î n
Str.I.D.Chirescu, F.N., Lot B, în suprafaţă de 558 mp, având destinația
conform H.C.L. nr. 278/28.11.2019 , cu
obiect de activitate prestări servicii de
mică industrie și sedii administrative și
preţul de pornire de 1,86 lei/mp/luna,
c o n f o r m A n e x e i l a H C L n r.
35/28.02.2019. Caietul de sarcini se
ridică de la sediul Primăriei Cernavodă,
Serviciul Patrimoniu și Cadastru,
contra cost (10 lei), începând cu data de
02.06.2020 până la data de 16.06.2020,
ora 15:00. Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul de Informare pentru
Cetăţeni din cadrul Primăriei, este de
18.06.2020, ora 14:00. Plicurile cu oferte
se vor deschide în data de 19.06.2020,
ora 10:00, în sala 10 din cadrul Primăriei
Cernavodă. Persoana de contact Cioară Mirela.
l Primăria Comunei Priboieni,
Comuna Priboieni, sat Priboieni, nr. 47,
judeţul Argeș, telefon 0248.656.001, fax
0248.656.004, scoate la licitație publică:
închiriere spațiu în suprafață de
45,31mp, situat în comuna Priboieni,
județul Argeș, aparținând domeniul
public al Comunei Priboieni, cu destinația farmacie, număr CF 80066, număr
cadastral 80066. Documentația de atribuire se poate procura prin mijloace
electronice sau pe suport de hârtie de la
sediul Primăriei Priboieni, compartiment secretar general, comuna Priboieni, sat Priboieni, nr. 47, județul Argeș,
începând cu data de 04.06.2020, ora
08:00.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu
sediul în mun.Slatina, str. Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr. 1, jud. Olt,
organizează, în conformitate cu preve-
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derile Hotărârii Consiliului Local al
mun.Slatina nr.83/28.04.2020, la data de
18.06.2020, ora 10:00, licitație publică
pentru închirierea spațiului destinat
comerț alimentație publică din incinta
Clubului Nautic și de Agrement „Plaja
Olt” reprezentând foișor din lemn în
suprafață construită la sol de 27,35mp,
iar suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea documentației pentru participarea
la licitație se face de la Clubul Sportiv
Municipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str. Bld. Sf. Constantin Brâncoveanu, nr. 1, jud.Olt, persoană de
contact Cirstea Lidia, telefon/fax:
0349.881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se face
la sediul Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de 17.06.2020, ora
12:00.
l Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, cu
sediul in Dr. Tr. Severin, str. George
Cosbuc nr. 3A, Cam. 2, Sc. 1, Et.Subsol,
Ap. 3, jud.Mehedinti, CIF:15195512,
J25/302/2016, 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 pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
51/13.03.2020, 34/05.03.2020,
47/07.03.2020, urmatoarele bunuri
imobile: - Teren Extravilan avand S =
97.400 mp cu numar cadastral 50308,
inscris in Cartea Funciara nr. 50308,
Tarlaua 150 Parcela 6,3683, la pretul de
23.720 Euro, - Teren Extravilan avand S
= 11.716 mp cu numar cadastral 50208,
inscris in Cartea Funciara nr. 50208,
Tarlaua 153 Parcela 3734, la pretul de
2.850 Euro, - Teren Extravilan avand S =
120.000 mp cu numar cadastral 50322,
inscris in Cartea Funciara nr. 50322,
Tarlaua 153 Parcela 3721/2, la pretul de
29.220 Euro, - Teren Extravilan avand S
= 251.600 mp cu numar cadastral 50391,
inscris in Cartea Funciara nr. 50391,
Tarlaua 153 Parcela 3732/1,3732/3, la
pretul de 61.270 Euro, situate in extravilanul satului Prunişor, comuna Prunişor,
Judeţul Mehedinţi. Valoarea totala a
bunurilor imobile din loc. Prunisor este
de 84.990 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate
mai sus detin un drept de ipoteca - creditorul A.N.A.F. D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. Mehedinti. - Teren Extravilan
avand S = 60.000 mp cu numar cadastral
50449, inscris in Cartea Funciara nr.
50449, Tarlaua 77/4 Parcela 10, la pretul
de 4.770 Euro, - Teren Extravilan avand
S = 17.500 mp cu numar cadastral 50449,
inscris in Cartea Funciara nr. 50449,
Tarlaua 77/4 Parcela 10, la pretul de
1.390 Euro, situate in extravilanul
comunei Tâmna, satul Colareț, Judeţul
Mehedinţi. Valoarea totala a bunurilor
imobile din localitatea Tamna este de
6.160 Euro exclusiv TVA (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul
ca, asupra bunurilor enumerate mai sus
detine un drept de ipoteca, sechestru,
urmarire, creditorul ANAF - D.G.R.F.P.
Craiova - A.J.F.P. Mehedinti. - Teren
Extravilan avand S = 9.900 mp, cu
numar cadastral 30189, inscris in Cartea
Funciara nr. 30189, situat in Tarlaua 72
Parcela 45, la pretul de 4.060 Euro, Teren Extravilan avand S = 4.900 mp, cu
numar cadastral 30204, inscris in Cartea
Funciara nr. 30204, situat in Tarlaua 72
Parcela 56, la pretul de 2.010 Euro, Teren Extravilan avand S = 3.500 mp, cu
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numar cadastral 30201, inscris in Cartea
Funciara nr. 30201, situat in Tarlaua 80
Parcela 3, la pretul de 1.435 Euro, - Teren
Extravilan avand S = 2.800 mp, cu numar
cadastral 30207, inscris in Cartea
Funciara nr. 30207, situat in Tarlaua 82
Parcela 8, la pretul de 1.150 Euro, - Teren
Extravilan avand S = 9.000 mp, cu numar
cadastral 30192, inscris in Cartea
Funciara nr. 30192, situat in Tarlaua 83
Parcela 99, la pretul de 3.690 Euro, Teren Extravilan avand S = 17.223 mp, cu
numar cadastral 30196, inscris in Cartea
Funciara nr. 30196, situat in Tarlaua 96
Parcela 185, la pretul de 2.410 Euro, Teren Extravilan avand S = 20.000 mp, cu
numar cadastral 30197, inscris in Cartea
Funciara nr. 30197, situat in Tarlaua 119
Parcela 217, la pretul de 2.800 Euro, Teren Extravilan avand S = 3.836 mp, cu
numar cadastral 30193, inscris in Cartea
Funciara nr. 30193, situat in Tarlaua 124
Parcela 297, la pretul de 535 Euro situate
in extravilanul comunei Desa, Judeţul
Dolj. Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un drept de ipoteca,
sechestru, urmarire, creditorul ANAF D.G.R.F.P. Craiova - A.J.F.P. Dolj - S.F.O.
Calafat. Valoarea totala a bunurilor
imobile din localitatea Desa este de 18.090
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va
avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
n r. 7 A , j u d . M e h e d i n t i l a d a t a d e
25.06.2020, orele 14:00. Titlul executoriu
în baza căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr.
8 din data de 11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de consemnarea
în contul unic de insolventa al debitoarei
SC Tecnogreen SRL, pana la data de
24.06.2020 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 1000,00 lei+TVA. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr.
RO11BRMA 0999100083622047.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 (Coronavirus), precum
si a ordonantelor militare emise, 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.
l Concesionare Teren Aparținând
Domeniului Public Al Comunei Miroslava. 1. Informaţii Generale Privind
Concedentul: denumire: Uat-Comuna
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa:
Sat Miroslava, Str. Constantin Langa, Nr.
93, Comuna Miroslava, Cod 707305, Jud.
Iaşi, E-mail:secretariat@primariamiroslava.ro. 2. Informaţii Generale Privind
obiectul concesiunii: constructii C1-Magazie, NC66852-C1, SC=167mp;
C3-Garaj, NC66852-C3, SC=226mp;

C5- Magazie, NC66852- C5, SC=227mp;
C7- Atelier mecanic, NC66852- C7,
SC=183mp; C9-Platforma betonata,
NC66852- C9, SC=215mp situate in
incinta fermei Uricani, extravilan sat
Uricani apartinand domeniului public al
comunei Miroslava, jud.Iasi in scopul
desfasurarii activitatii de crestere a
a n i m a n e l o r. R e d e v e n t a : e s t e d e
minim:2061lei/an pentru constructiile
enumerate. 3. Informaţii Privind Documentaţia De Atribuire: Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi
adresa compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire:-birou achiziţii publice
din cadrul Primăriei comunei Miroslava,
jud.Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire:-costul documentaţiei este de 50lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; 5. Data limită pentru solicitare
clarificări:16.06.2020, ora 16:00. 6. Informaţii Privind ofertele: - Data limită
pentru depunerea ofertelor: 23.06.2020,
ora 16:00; Adresa la care trebuie depusă
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat
Miroslava, comuna Miroslava, jud.Iasi,
cod postal 707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:-un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior. 7. Data Şi
Locul Unde Se Va Desfăşura Şedinţa
Publică De Deschidere A Ofertelor:
24.06.2020, ORA 11 :00 la sediul Primăriei com.Miroslava, jud.Iaşi. 8.Denumirea, Adresa, Număr Telefon, Telefax
Şi Adresa E-mail A Instanţei Competente În Soluţionarea Litigiilor Apărute
Şi Termenele Pentru Sesizarea Instanţei:
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str.Anastasie Panu
n r. 2 6 , I a ş i , j u d . I a s i , c o d 7 0 0 0 2 0 ,
tel.0232/213332; fax. 219899; e-mail:
admin.isisjudx01.is@mail.mfinante.gva.
ro. 9.Data Transmiterii Anunţului De
Licitaţie Către Instituţiile Abilitate, În
Vederea Publicării: 02.06.2020.
l Concesionare Teren Aparținând
Domeniului Public Al Comunei Miroslava. 1.Informaţii Generale PRIVIND
Concedentul: denumire: Uat-Comuna
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa:
Sat Miroslava, str. Constantin Langa, Nr.
93, Comuna Miroslava, Cod 707305, Jud.
Iaşi, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro. 2. Informaţii Generale Privind
obiectul concesiunii: teren in suprafata
de 44.724mp, NC90803, intravilan sat
Miroslava, comuna Miroslava, jud.Iasi in
vederea:Infiintarii Centrului regional de
Tenis Miroslava care va cuprinde cel
putin 420 locuri parcare subterane si
supraterane, 3-6 terenuri indoor, Sali
conferinte, birouri, teren central indoor,
teren multisport, parcare autocare, teren
central de 2000-3000 locuri, restaurant,
spatii cazare jucatori si antrenori, 15-18
terenuri de tenis exterioare (zgura, iarba,
hard). Redevența: este de
minim:17.764euro/an pentru intreaga
suprafata. 3. Informaţii Privind Documentaţia De Atribuire: Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi
adresa compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire:-birou achiziţii publice
din cadrul Primăriei comunei Miroslava,
jud.Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată

pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire:-costul documentaţiei este de 50lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; 5. Data limită pentru solicitare
clarificări:16.06.2020, ora 16:00. 6. Informaţii Privind Ofertele:- Data limită
pentru depunerea ofertelor: 23.06.2020,
ora 16:00; Adresa la care trebuie depusă
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat
Miroslava, comuna Miroslava, jud.Iasi,
cod postal 707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:-un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior. 7. Data Şi
Locul Unde Se Va Desfăşura Şedinţa
Publică De Deschidere A Ofertelor:
24.06.2020, Ora 10:00 la sediul Primăriei
com. Miroslava, jud. Iaşi. 8. Denumirea,
Adresa, Număr Telefon, Telefax Şi
Adresa E-mail A Instanţei Competente
În Soluţionarea Litigiilor Apărute Şi
Termenele Pentru Sesizarea Instanţei:
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str.Anastasie Panu nr.
26, Iaşi, jud.Iasi, cod 700020,
tel.0232/213332; fax.219899; e-mail:
admin.isisjudx01.is@mail.mfinante.gva.
ro. 9. Data Transmiterii Anunţului De
Licitaţie Către INSTITUŢIILE Abilitate,
În Vederea Publicării: 02.06.2020.
l Consiron SRL - în faliment anunta
Vanzarea Prin Licitatie Publica a bunurilor imobile reprezentand : teren/
constructie inscris in C.F. nr.33677/
Resita, numar cad: 3427, Top : (856/1/2/,
856/2/2)/3, constructie nr. cad : 3427, Top
: (856/1/2/, 856/2/2)/3, in suprafata de
708 mp, reprezentand Hala Industriala si
teren aferent, pret pornire licitatie =
186.154 lei + T.V.A. conform Cod Fiscal ;
imobil/spatiu comercial inscis in C.F.
n r. 3 2 3 4 0 - C 1 - U 1 / R e s i t a , n r. To p :
G200/4/10/2/SC I/P/II, in suprafata
construita de 62,37 mp, prêt pornire licitatie = 142.920 lei + T.V.A. conform cod
Fiscal Imobil/teren inscris in C.F. nr.
31002/Baile Herculane, cad : 336/2, top
289/a/2, în suprafață de 412 mp, prêt
pornire licitatie = 21.362 lei + T.V.A.
conform cod Fiscal si respectiv imobil/
teren inscris in C.F. nr. 31003/Baile
Herculane, cad : 335/2, top 290/d/2- Pecinisca, în suprafață de 643 mp, pret
pornire licitatie = 33.339 lei + T.V.A.
conform cod Fiscal. Pretul De Pornire Al
Licitatiei Este De 50% Din Pretul De
Evaluare -T.V.A. Conform Cod Fiscal,
Caietele de sarcini se pot achizitiona de
la sediul ales al lichidatorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr.
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon
0355-429 116, pretul caietelor de sarcini
fiind de 1.000 lei + T.V.A. Licitatia va
avea loc in data de 12.06.2020, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap.
21, jud. Caras-Severin, după cum
urmează: a) ora 10:00 pentru bunul
imobil reprezentând teren/constructie
inscris in C.F. nr.33677/Resita, numar
cad: 3427, Top : (856/1/2/, 856/2/2)/3,
constructie nr. cad : 3427, Top : (856/1/2/,
856/2/2)/3, in suprafata de 708 mp,
reprezentand Hala Industriala si teren
aferent: b) ora 11:00 pentru bunul imobil
reprezentând imobil/spatiu comercial
inscis in C.F. nr.32340-C1-U1/Resita, nr.
Top : G200/4/10/2/SC I/P/II, in suprafata
construita de 62,37 mp. d) ora 12.00
pentru bunul imobil reprezentand
Imobil/teren inscris in C.F. nr. 31002/
Baile Herculane, cad : 336/2, top 289/a/2,
în suprafață de 412 mp, respectiv imobil/
teren inscris in C.F. nr. 31003/Baile
Herculane, cad : 335/2, top 290/d/2- Pecinisca, în suprafață de 643 mp. In caz de
neadjudecare, se va organiza o noua licitatie in data de 19.06.2020, orele 10:00,
orele 11:00, respectiv orele 12:00, în
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conformitate cu ordinea stabilită pentru
licitatia publica din data 12.06.2020
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 situat
in Comuna Isvoarele, jud. Giurgiu, la
pretul de 40.500 euro fara TVA, pret
redus cu 10%. Licitatiile vor avea loc in
zilele 9, 11 si 12 iunie 2020, orele 14:00 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 directa stoc de
produse din categoria bunurilor destinate
productiei de tamplarie pvc la pretul
de 38.392 lei plus TVA, pret redus cu
10%. Licitatiile vor avea loc in zilele 9, 11
si 12 iunie 2020, orele 12:00 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 SC Rovit SA, societate aflata in reorganizare judiciara, prin administrator
judiciar anunta vanzarea la licitatie a
unor bunuri aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca urmatoarele bunuri,
respectiv: Teren intravilan in suprafata
de 440 mp situat in com. Bucov, sat Valea
Orlei, jud. Prahova, la pretul de 14.080
lei + TVA. Licitatia publica are loc in
baza hotararilor Adunarii Creditorilor
din 09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013, 1
2.08.2013,
29.07.2014,
29.07.2014, 22.01.2015 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 50% din
pretul stabilit in raportul de evaluare.
Sedintele de licitatii vor avea loc pe data
de: 11.06.2020, 16.06.2020, 18.06.2020,
22.06.2020, 23.06.2020, 26.06.2020,
30.06.2020, 01.07.2020, 03.07.2020,
07.07.2020, 10.07.2020, 14.07.2020,
16.07.2020, 21.07.2020, 23.07.2020,
28.07.2020, 30.07.2020, orele 12.00, la
sediul administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab 7B. Detalii in caietul de
sarcini si la telefon 0344/104525.
l Lichidator judiciar, societăți profesionale de insolvență, asociate prin contract,
Yna Consulting SPRL şi Consultant
Insolventa SPRL, cu sediul procesual ales
în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mărășești,
nr. 18, jud.Mehedinți, anunţă licitație
publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor imobile existente în proprietatea
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, cu
sediul în Drobeta-Turnu-Severin,
str.I.C.Brătianu, nr. 11, parter, camera 2,
judeţul Mehedinți, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului Mehedinți sub
nr.J25/276/2012, având cod de identificare
fiscală nr.6633311, aflată în procedura de
faliment, conform sentinței nr. 177/2016
din şedința publică din data de
16.05.2016, pronunțată de Tribunalul
Mehedinți în dosar nr.6902/101/2012,
după cum urmează: 1.*Teren Extravilan
cu S =510.100mp, (cu destinația de
Exploatare Balastieră), situat în Zona
Vladimirescu- Aluniș- Terasa, Județul
Arad*, având următoarele numere de
carte funciară și numere cadastrale: nr.
crt./Carte Funciara/ Nr. cadastral/Suprafata mp: 1/305261/ 305261/7700;
2/307700/ 307700/5000; 3/304783/
304783/4300; 4/305582/ 305582/4400;
5/307678/ 307678/6300; 6/306920/
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306920/2700; 7/307126/ 307126/1900;
8/306911/ 306911/1900; 9/306029/
306029/4200; 10/306929/ 306929/1800;
11/305424/ 305424/2300; 12/303591/
179/981/ 2/51/1800; 13/306934/
306934/2400; 14/305241/ 305241/3200;
15/306910/ 306910/8500; 16/307740/
307740/4100; 17/307714/ 307714/8400;
18/307698/ 307698/10000; 19/305255/
305255/6100; 20/305377/ 305377/1400;
21/300147/ 300147/1500; 22/307708/
307708/6800; 23/300218/ 300218/3000;
24/307732/ 307732/1200; 25/305434/
305434/2200; 26/305248/ 305248/4700;
27/307693/ 307693/5000; 28/305266/3593;
179.981/ 2/9/3900; 29/307684/
307684/2200; 30/307722/ 307722/3600;
31/307706/ 307706/900; 32/305263/
305263/1500; 33/305382/ 305382/2000;
34/307757/ 307757/8800; 35/300142/
300142/2700; 36/307657/ 307657/1600;
37/305276/ 305276/1400; 38/305410/
305410/2800; 39/305245/ 305245/3000;
40/307730/ 307730/4700; 41/307789/
307789/5400; 42/300150/ 300150/2300;
43/307736/ 307736/2800; 44/305436/
305436/3300; 45/305281/ 305281/2800;
46/305254/ 305254/1200; 47/307696/
307696/7700; 48/307711/ 307711/5200;
49/305270/ 305270/3900; 50/307682/
307682/6800; 51/301152/ 301152/4100;
52/307680/ 307680/3100; 53/307119/
307119/2600; 54/306030/ 306030/1900;
55/306928/ 306928/9200; 56/307127/
307127/2400; 57/303800/ 303800/1300;
58/304793/ 304793/2300; 59/305646/
305646/1700; 60/307109/ 307109/5600;
61/301154/ 301154/4400; 62/305661/
305661/10000; 63/306908/ 306908/3200;
64/305648/ 305648/6400; 65/304799/
304799/5200; 66/300136/ 300136/1800;
67/305251/ 305251/5400; 68/303797/
303797/1200; 69/311485/ 311485/3600;
70/311550/ 311550/2600; 71/300398/
300398/10000; 72/311493/ 311493/1500;
73/300391/ 300391/3100; 74/303602/
303602/5400; 75/311488/ 311488/2300;
76/311492/ 311492/2400; 77/311507/
311507/3500; 78/307750/ 307750/1700;
79/311548/ 311548/2500; 80/305594/
305594/2000; 81/304797/ 304797/2600;
82/304784/ 304784/2900; 83/311484/
311484/1500; 84/311541/ 311541/5000;
85/311547/ 311547/1900; 86/303978/
303978/1400; 87/311514/ 311514/12500;
88/307803/ 307803/2900; 89/305239/
305239/2200; 90/306932/ 306932/3900;
91/305381/ 305381/7500; 92/305244/
305244/3800; 93/300198/ 300198/3100;
94/305257/ 305257/4200; 95/306915/
306915/1500; 96/307676/ 307676/3800;
97/306909/ 306909/4800; 98/306916/
306916/3800; 99/300139/ 300139/9900;
100/300155/ 300155/7400; 101/305649/
305649/5000; 102/305380/ 305380/10000;
103/311549/ 311549/4300; 104/304796/
304796/2600; 105/303783/ 303783/5900;
106/303785/ 303785/2000; 107/307159/
307159/3300; 108/300405/ 300405/2500;
109/300149/ 300149/9400; 110/306912/
306912/2100; 111/306924/ 306924/1700;
112/305279/ 305279/5600; 113/307738/
307738/1000; 114/307686/ 307686/1300;
115/305383/ 305383/4300; 116/300234/
300234/13800; 117/307688/ 307688/1300;
118/305386/ 305386/3100; 119/307727/
307727/10000; 120/307724/ 307724/5400;
121/307765/ 307765/5700; 122/307763/
307763/2300; 123/304797/ 304797/2600;
124/304796/ 304796/2600; 125/303398/
303398/10000, la prețul de pornire a licitației de 816.160,00 Euro (echivalentul în
lei la cursul BNR din ziua plății),
valoarea nu include TVA; 2.*Teren Extravilan cu S =303.770mp, (cu destinația de
Exploatare Balastieră), situat în Zona
Criciova - Jdioara, Județul Timiș*, având
următoarele numere cadastrale: Nr. Crt./
Nr. cadastral/ Suprafața mp: 1/400575/
8.700; 2/400520/ 9.700; 3/400591/ 3.846;
4/400603/ 4.812; 5/400593/ 5.800;
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6/400594/ 5.800; 7/400588/ 5.800;
8/400580/ 5.800; 9/400581/ 11.547;
10/400613/ 2.900; 11/400579/ 4.300;
12/400595/ 11.283; 13/400515/ 5.800;
14/400590/ 20.399; 15/400651/ 5.800;
16/400571/ 5.800; 17/400582/ 8.700;
18/400576/ 6.100; 19/400583/ 5.800;
20/400650/ 5.800; 21/400577/ 2.900;
22/400587/ 11.550; 23/400585/ 2.760;
24/400584/ 4.270; 25/400596/ 11.600;
26/400194/ 17.400; 27/400635/ 83.078;
28/400573/ 5.800; 29/400578/ 11.541;
30/400572/ 5.624; 31/400615/ 2.760, la
prețul de pornire a licitației de
413.120,00Euro (echivalentul în lei la
cursul BNR din ziua plății), valoarea nu
include TVA. Licitația va avea loc la
punctul de lucru al lichidatorului judiciar
Yna Consulting SPRL, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20,
bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud.Mehedinţi, la
data de 16.06.2020, ora 13:00, iar în cazul
în care bunurile nu vor fi valorificate,
licitația va fi reluată, în aceleași condiții,
la data de 30.06.2020, ora 13:00, la data
de 14.07.2020, ora 13:00, la data de
28.07.2020, ora 13:00, la data de
11.08.2020, ora 13:00, respectiv la data de
25.08.2020, ora 13:00. Participarea la
licitație este condiţionată de achiziționarea caietului de sarcini și consemnarea
unei cauțiuni de 10% din prețul de
pornire al licitației, până la începerea
licitației în contul unic de insolvență
deschis la BRD GSG SA Dr.Tr. Severin,
sub nr. RO 94 BRDE 260 SV 576 5840
2600. Invităm pe toți cei care vor să se
prezinte la ședința de licitație la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest scop și
până la acel termen să depună oferte de
cumpărare. Somăm pe toți cei care
pretind vreun drept asupra imobilelor să
anunțe lichidatorul judiciar înainte de
data stabilită pentru vânzare în termen,
sub sancțiunea prevăzută de lege. Informații suplimentare, privind bunurile
scoase la licitație, la telefoanele:
0252.328.293, 0744.528.869, 0252.354.399,
0742.592.183, 0256.220.827 sau
0745.267.676 și pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro și www.consultant-insolventa.ro
l Dinu, Urse SI Asociatii SPRL, in calitate de lichidator judiciar al AAP Group
SRL, scoate la vanzare urmatoarele
bunuri mobile detinute de aceasta: 1)
Autotractor N3 Scania T124, capacitate
cilindrica 11705 cmc; 2) Pachet diverse
obiecte de inventar uzate: Incarcator
electric 515, Haina vatuita tercot X 6
buc., haina vatuita doc X 4 buc., masina
de spalat Indesit, cizme de caueiue X 2
perechi, cablu date x 2 buc., manusi
protectie x 3 perechi, statie radio CB,
bocanci x 9 perechi, costum salopeta doc
gri x 10 buc., cheie suedeza 1.5, manusi
protectie x 11 perechi, distrugator documente, notebook Acer, birou cu cadru
metalic x 4 buc., corp servanta x 2 buc.,
birou NPL, dulap cu biblioraft, masa
sedinta, scaun directorial, scaun birou x 6
buc., hard disk WD Blue, cablu Hama
alimentare, kit tastatura + mouse,
centrala telefonica, kit instalare, jaluzele
verticale, carotiera. Pretul Caietului de
Sarcini este de 1.500 lei (exclusiv TVA) si
se achită prin OP in contul nr. RO 43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
ING BANK – Sucursala Dorobanti, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse
si Asociatii SPRL. Pretul de pornire al
licitatiei este pretul evaluat al bunurilor
mobile (exclusiv TVA), dupa cum
urmeaza: 1) Autotractor N3 Scania T124:
38.268 lei; 2) Pachet diverse obiecte de
inventar uzate: 4.597 lei. Participarea la
licitatie este conditionata de: -achitarea,
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al licitatiei;

-achizitionarea cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie a Caietului de sarcini, ce va fi
achitat in contul lichidatorului judiciar.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata la
data de 18.06.2020, ora 13:00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarea sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 25.06.2020, la ora 13:00.
Daca bunurile nu se adjudeca nici la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatie au fost fixate dupa cum urmeaza: -in
datele de 02.07.2020 si 09.07.2020, la ora
13:00, la un pret de pornire reprezentand
o scadere de 10% fata de pretul evaluat;
- in datele de 16.07.2020 si 23.07.2020, la
ora 13:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 20% fata de pretul
evaluat; -in datele de 30.07.2020 si
06.08.2020, la ora 13:00, la un pret de
pornire reprezentand o scadere de 30%
fata de pretul evaluat; - in datele de
13.08.2020 si 20.08.2020, la ora 13:00, la
un pret de pornire reprezentand o scadere
de 40% fata de pretul evaluat; -in datele
de 27.08.2020 si 03.09.2020, la ora 13:00,
la un pret de pornire reprezentand o
scadere de 50% fata de pretul evaluat.
Sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 71, et. 5, cam.
502–505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la tel. 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
l Erata La Publicatia De Vanzare Din
Data De 16.04.2020: Debitorul Mercatorum Finanace SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse
Si Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare
bunul imobil: -Apartament: situat in
Bucuresti str. Pajurei, nr.2B (fosta Bd.
Bucurestii Noi, nr.48), sc. A, et. 5, sect. 1,
avand nr. Cadastral 255767 - C1 - U53
(numar cadastral vechi 16867/2/27), la
pretul de 79.000 Euro exclusiv TVA; si
Loc de parcare nr. 22, amplasat la
subsolul constructiei din Bucuresti, str.
Pajurei, nr. 2B fosta bd. Bucurestii Noi,
nr. 48), avand nr. Cadastral 255767-C1U216 (numar cadastral vechi
16867/2/108), la pretul de 8.000 Euro
exclusiv TVA. Pretul de pornire a licitatiei
este de 87.000 Euro exclusiv TVA, reprezentand 100% din valoarea stabilita prin
raportul de evaluare. Licitatiile se vor
desfasura in conformitate cu prevederile
Regulamentului de vanzare. Participantii
la licitatie vor trebui sa achizitioneze
pana la data si ora licitatiei Caietul de
Sarcini ce cuprinde Regulamentul de
vanzare unde se regaseste lista cu bunurile scoase la licitatie. Pretul caietului de
sarcini este de 5.000 lei, exclusiv TVA,
pentru bunul imobil. Contravaloarea
caietului de sarcini se va achita prin OP
in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726, deschis la ING Bank sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in
numerar la sediul lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
sector 1. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea in contul nr.
RO40 BREL 0002 0011 2087 0100,
deschis la Libra Internet Bank SA, cel
tarziu pana la data si ora sedintei de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei pentru fiecare bun
pentru care se liciteaza. Lista cu toate
bunurile scoase la licitatie se poate obtine
de la lichidatorul judiciar. Prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de
11.05.2020, ora 14.00 iar daca bunurile nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarea
licitatie va avea loc in data de 18.05.2020,
ora 14:00. In cazul in care bunul imobil
nu se va adjudeca, sedintele de licitatie
vor fi reluate astfel: - sedinta de licitatie
va avea loc in data de 25.05.2020, ora
14:00, respectiv in data de 01.06.2020, ora

14:00, pretul de pornire reprezentand
75% din valoarea stabilita prin raportul
de evaluare; - sedinta de licitatie va avea
loc in data de 08.06.2020, ora 14:00,
respectiv in data de 15.06.2020, ora 14:00,
pretul de pornire reprezentand 50% din
valoarea stabilita prin raportul de
evaluare; Avand in vedere sarbatoarea
legala din data de 08.06.2020, sedinta de
licitatie stabilita in data de 08.06.2020,
ora 14:00, se va decala cu o zi si urmeaza
sa aiba loc in data de 09.06.2020, ora
14:00. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
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: Consiliul
Local Câlnic, Comuna Câlnic, strada
Principală, nr. 20, județul Alba, telefon/fax
0248.747.050, e-mail: primaria_calnic@
yahoo.com, cod fiscal 4561936. 2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: pășune comunală în suprafață
de 901,4ha, conform caietului de sarcini,
ce aparține domeniului public al Consiliului Local Câlnic, județul Alba, conform
HCL nr. 25/28.05.2020 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: la cerere, de la
sediul instituției comunei Câlnic, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei comunei
Câlnic, strada Principală, nr.20, județul
Alba. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
100Lei/exemplar, se achită cash la casieria
Primăriei Comunei Câlnic. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
23.06.2020, ora 14:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 25.06.2020, ora 09.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Câlnic, Compartimentul Secretariat, strada Principală, nr.
20, județul Alba. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar, în trei
plicuri sigilate. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 25.06.2020, ora 10.00, Primăria
comunei Câlnic, strada Principală, nr. 20,
județul Alba. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Sebeș, Sebeș,
Strada Bulevardul Lucian Blaga, nr. 47,
județul Alba, telefon 0258.733.146, fax
0258.730.976, e-mail: judecatoria.sebes@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 03.06.2020.
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, persoana de contact: Primăria
Comunei Giera, cu sediul în comuna
Giera, nr. 192, județul Timiș, telefon
0256.415.401, fax 0259.415401 e-mail:

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
primariagiera@gmail.com, cod fiscal
4483684. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 8 parcele de
teren, aparținând domeniului privat al
comunei Giera, identificate astfel: - Parcela
1, 650mp, nr.cadastral: CF 403315, situată
în intravilan, strada Liliacului, nr.19; 2,649mp, nr.cadastral: CF 403316, situată
în intravilan, strada Liliacului, nr. 18;
-Parcela 3, 648mp, nr.cadastral: CF
403329, situată în intravilan, strada Liliacului, nr. 17; -parcela 4,649mp, nr.cadastral: CF 403330, situată în intravilan,
strada Liliacului, nr. 16; -parcela 5, 649mp,
nr.cadastral: CF 403301, situată în intravilan, strada Liliacului, nr.15; -parcela 6,
1.439mp, nr.cadastral: CF 400743, situată
în intravilan, strada Orhideii, nr.5; -parcela
7, 1.439mp, nr.cadastral: CF 400742,
situată în intravilan, strada Orhideii, nr.
33; -parcela 8, 1.439mp, nr.cadastral: CF
400739, situată în intravilan, strada
Crizantemelor, nr. 42, conform HCL
23/28.05.2020 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: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Dezvoltare Locală sau se poate consulta pe siteul: www.comunagiera.ro, secțiunea
-Anunțuri vânzare teren. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Comunei
Giera, nr. 192, județul Timiș. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ: Gratuit, de la sediul primăriei sau se poate descărca de pe site-ul
instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.06.2020, ora 10:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03.07.2020,
ora 14:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Giera,
nr. 192, județul Timiș, Compartimentul
Dezvoltare Locală. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
06.07.2020, ora 10:00, Primăria Comunei
Giera, nr. 192, județul Timiș, Sala de
Ședințe a Consiliului Local Giera. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Timiș, Timișoara, Palatul Dicasterial,
Piața Țepeș Vodă, nr. 2, județul Timiș,
telefon 0256.498.054, fax 0256.221.990,
e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
03.06.2020.
l Spitalul de Boli Cronice Câmpeni
organizează în data de 26.06.2020 licitație
publică deschisă cu strigare pentru
vânzarea mijlocului fix - echipament
radiologic Mercury 332- aflat în patrimoniul unității sanitare. Informații suplimentare: - echipamentul radiologic
Mercury 332 poate fi văzut la sediul
Spitalului de Boli Cronice Câmpeni (în
cadrul laboratorului de radiologie și
imagistică medicală) din localitatea
Câmpeni, str.Crișan, nr.11, c.p.515.500,
jud.Alba; -instituțiile publice interesate
pot transmite până la data de 19.06.2020
adresele în vederea transmiterii fără plată
a mijlocului fix -echipament radiologic

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Mercury 332- conform prevederilor HG
841/1995 cu modificările și completările
ulterioare; - licitația publică deschisă cu
strigare pentru vânzarea mijlocului fix
-echipament radiologic Mercury 332 - va
avea loc în data de 26.06.2020, ora 11:30,
la sediul Spitalului de Boli Cronice
Câmpeni din localitatea Câmpeni, str.
Crișan, nr.11, c.p.515.500, jud.Alba.
Următoarele licitații publice deschise cu
strigare (dacă va fi cazul) care vor fi organizate pentru vânzarea mijlocului fix
-echipament radiologic Mercury 332 - vor
fi efectuate/realizate cu respectarea publicității/comunicării datelor de desfășurare
în conformitate cu prevederile HG
841/1995 cu modificările și completările
ulterioare; -relații/informații despre
mijlocul fix -echipament radiologic
Mercury 332 - care este scos la vânzare se
pot obține la numărul de telefon/fax:
0258.771.582; -condițiile pe care trebuie
să le îndeplinească potențialii achizitori
spre a fi admiși la licitația publică
deschisă cu strigare sunt: a.) chitanța de
achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de casieria
instituției publice; b.) copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului și codul fiscal, pentru persoanele
juridice române sau actul de identitate
pentru persoanele fizice; -documentele de
participare la licitația publică deschisă cu
strigare pentru vânzarea mijlocului fix
-echipament radiologic Mercury 332 - se
primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei
stabilite pentru ținerea licitației de
vânzare a mijlocului fix -echipament
radiologic Mercury 332-; - prețul de
pornire a licitație este de 180.043,20Lei; cota de cheltuieli de participare este de
500Lei.

PIERDERI
l Condruz Lazăr Alexandru pierdut
diplomă manager transport marfă eliberată de A.R.R. Teleorman la data de
14.10.2014, seria 18681. O declar nulă.
l Societatea Instal Service Com SRL,
CUI:15161803, J12/175/2003, sediul
social în Cluj-Napoca, str.Cernei, nr.3,
ap.48, jud.Cluj, a pierdut Certificat de
Înregistrare, Seria A, nr.405392, seria B,
nr.1802440/2009, Certificat Constatator:
sediu social și punct de lucru. Se declară
nule.
l Subscrisa, Cotbane Invest SRL, înreg i s t r a t ă s u b n r. J 4 0 / 2 1 5 7 0 / 2 0 0 4 ,
CUI:17066700, declar pierdut Certificatul de înregistrare seria B, nr.2977122,
emis la 23.09.2014 de ONRC. Îl declarăm
nul.
l Pierdut Certificat Constatator
nr.5015/2016 eliberat de ONRC Ilfov, la
sediul social, pentru firma Nicos AutoLine SRL, J23/654/2012. Îl declar nul.
l PIERDUT ATESTAT ADR
NUMĂRUL 139986 PE NUMELE
CHELARU PETRONEL,
ELIBERAT DE CĂTRE ARR
NEAMȚ. ÎL DECLAR NUL.
l Pierdut “Certificat de membru”
eliberat de Colegiul Medicilor Dentiști
Arad pe numele Pîncotan Adalin,
eliberat pe data de 06.09.2018.
l Subscrisa, Agroinstal SRL, persoană
juridică română, cu sediul social în Mun.
Bucureşti, Str.Fluviului, Nr. 3, Sector 1,
înregistrată la ORC Bucureşti cu
numărul de ordine 340/5020/2007, CUI:
21327650, declar pierdute şi nule certificatul de înregistrare împreună cu certificatele constatatoare.

