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OFERTE SERVICIU
l Subscrisa Consultant Insolvență
SPRL, Filiala Timis,cu sediul ales in
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A,
jud.Mehedinti, CUI:38704372, RFO
II nr. 0918, prin reprezentant
asociat coordonator Serban Valeriu,
în calitate de administrator judiciar
al debitoarei SC Tecnogreen SRL,
cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.Eroii
de la Cerna nr.5, jud.Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016,
conform Incheierii de sedinta din
data de 28.12.2018 in dosarul
nr.2726/101/2018, în temeiul dispozițiilor art. 61 din Legea 85/2014
angajeaza expert evaluator membru
ANEVAR care sa efectueze procedurile de evaluare a patrimoniului
debitoarei Sc Tenogreen SRL. Lista
bunurilor imobile:-192,71 ha teren
agricol in judetul ARAD dupa cum
urmeaza: localitatea Vinga: 5,20 ha
teren, localitatea Simand:7,98 ha
teren, localitatea Turnu:1,22 ha
teren, localitatea Bocsig:0,58 ha
teren, localitatea Cermei: 0,87 ha
teren, localitatea Sicula:176,86 ha
teren.-510,82 ha teren agricol si vita
de vie in judecatul Mehedinti dupa
cum urmeaza:localitatea Punghina:
376,17 ha teren agricol si vita de vie,
localitatea Patulele:62,45 ha teren,
localitatea Rogova-Poroinita: 66,74
ha teren, localitatea Ciochiuta: 4,45
ha teren, localitatea Butoiesti: 1,00
ha teren.-25,71 ha teren agricol in
judetul Dolj dupa cum urmeaza:localitatea Desa 15,54 ha teren si
localitatea Ciuperc. Noi:10,16 ha
teren.-19,30 ha teren agricol in
judetuil Olt, localitatea Ianca;
-proprietatea imobiliara formata
din casa (5 camere, hol, beci) +teren
in suprafata de 4450 mp situata in
loc. Rogova , jud. Mehedinti.-prorietate imobiliara formata din casa
(C1-2 camere, 2 holuri, baie, bucatarie in suprafata de 112 mp, C2bucatarie de vara , beci, sopru in
suprafata de 98 mp, C3 -sifonarie
in suprafata de 14 mp, C4 – grajd
in suprafata de 12 mp) si teren curti
constructii in suprafata de 989 mp
si arabil in suprafata de 310 mp.
Administratorul judiciar precizează
faptul că ofertele cu privire la efectuarea procedurilor de evaluare
trebuie să cuprindă:-onorariul solicitat pentru efectuarea procedurilor
de evaluare (inclusiv cheltuieli cu
deplasarea, taxe, impozite și contribuții);-perioada de timp de efectuare a procedurile de evaluare din
momentul desemnarii. Ofertele pot
fi transmise pe fax 0252354399 sau
email office@consultant-insolventa.
ro sau direct la sediul din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinți până la data de
18.09.2019 orele 12:00. Administrator judiciar, Consultant Insol-
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venta SPRL Filiala Timis, ec.
Serban Valeriu.
l La Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, nr.1033 din
04.09.2019, la anunţul cu numărul
de înregistrare 222.703 al Centrului
Cultural Bucovina, adresa: str.
Universității, nr.48, Suceava, județul
Suceava, pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, conform HG
286/23.03.2011: Dansator treapta III
(studii medii), se face următoarea
rectificare: -în loc de: „Condițiile de
participare: -cetăţenie română; -fără
antecedente penale; -cunoașterea
limbii române, vorbit și scris; -studii
economice superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului:
minimum 6 luni, conform HGR
286/2011, cu modificările și completările ulterioare” -se va citi: „Condițiile de participare: -cetăţenie
română; -fără antecedente penale;
-cunoașterea limbii române, vorbit și
scris; -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, cursuri de
dansuri absolvite cu diplomă;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului:
minimum 6 luni, conform HGR
286/2011, cu modificările și completările ulterioare”. (Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei
Monitorului Oficial al României,
Partea a III-a.) Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Primăria Comunei Năsturelu, cu
sediul în comuna Năsturelu, str.
Șoseaua Giurgiului, nr.154, județul
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea postului vacant de
personal contractual, durată nedeterminată, de: -muncitor -Compartiment, Gospodărire Comunală- 1
post, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 04 octombrie 2019, ora 10.00; -Proba interviu:
va fi anunțată după afișarea rezultatelor probei scrise. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții: a)nivelul studiilor: minim
10 clase; b)vechime: nu se solicită.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Năsturelu, județul
Teleorman. Relații suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Năsturelu, persoană de contact: Fudulu
Marian, telefon: 0765.335.935, fax:
0247.368.011, e-mail: primarianasturelu@yahoo.com.
l Clubul Sportiv Municipal Timișoara, cu sediul în localitatea Timi-

șoara, str.F.C.Ripensia, nr.29, judeţul
Timiș, conform HG
nr.286/23.03.2011, organizează în
data de 03 octombrie 2019, ora
10.00, concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante: 1)
economist- 1/1 normă, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii: -studii
superioare de lungă durată cu
diplomă de absolvire în specialitate;
-are cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului European și domiciliul în
România; -cunoaște limba română
scris și vorbit; -domiciliul stabil în
județul Timiș; -are capacitate
deplină de exerciţiu; -să nu fi suferit
condamnări pentru săvârșirea unor
infracţiuni; -stare de sănătate corespunzătoare; -vechime în muncă
minim 3 ani. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
03.10.2019, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 07.10.2019, ora
10.00. Dosarele se vor depune până
la data de 25 septembrie 2019, ora
12.00, la sediul clubului. Tematica și
bibliografia se află afișate la sediul
clubului. Relaţii suplimentare la
telefon: 0256.201.355, adresa de
e-mail: csmtimisoara@yahoo.com
sau la sediul din localitatea Timișoara, str.F.C.Ripensia, nr.29.
l Academia Romana - Filiala Iasi
cu sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8,
organizeaza concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant conform HG 286/23.03.2011
(actualizat), de Referent de specialitate gradul IA(S) din cadrul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”,
norma intreaga, perioada nedeterminata. Concursul va consta in doua
probe: proba scrisa in data de
03.10.2019, ora 10:00, si interviul in
data de 08.10.2019, ora 10:00.
Conditii: Studii superioare de lunga
durata absolvite cu diploma de
licenta.Vechime: o vechime totala in
munca de minim 7 ani pe un post in
conditiile detinerii unei diplome de
absolvire a studiilor superioare.
Termenul de depunere a dosarelor
25.09.2019, ora 14:00. Relatii suplimentare la telefon 0332106172 sau
la sediul Institutului de Istorie A. D.
Xenopol, str. Codrescu, nr. 6, Pavilion C.
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000- Filiala Institutul
de Cercetări pentru Hidraulică și
Pneumatică (INOE 2000-IHP București), cu sediul în București, str.
Cuțitul de Argint, nr.14, sector 4,
scoate la concurs: 1)un post de
Cercetător Științific, cu norma
întreagă, pe perioadă determinată,
finanțare până la 30.09.2020, în
cadrul proiectului de cercetare

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

“Tehnologii eco-inovative de recuperare a grupului de metale platinice
din convertorii catalitici auto uzați
(ECOTECH-GMP)” cod proiect
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0185,
contract nr.76PCCDI/2018, ulterior
(doi ani) finanțare din alte lucrari ale
institutului. Nivel de competență:
absolvenți cu diploma de master
(conform domeniilor de activitate
ale filialei și ale proiectului) îndeplinind cerințele art.33 și 34 din Regulamentul pentru Ocuparea
Posturilor Vacante (ROPOVA)
Revizia 6/2019; 2)și un post de
Cercetător Științific gradul III, cu
normă întreagă pe perioadă nedeterminată, cu nivel de competență
absolvenți cu diploma de master
(conform domeniilor de activitate
ale filialei și ale proiectului) îndeplinind cerințele art.39 și 40 din Regulamentul pentru Ocuparea
Posturilor Vacante (ROPOVA)
Revizia 6/2019. Desfășurarea
concursului: la sediul INOE 2000
filiala IHP, în 15 zile de la finalizarea
termenului de înscriere la concurs.
Înscrierea se face în termen de 30
zile de la data publicării anunţului.
Dosarul de concurs se depune la
Secretariatul INOE 2000-IHP București, strada Cuțitul de Argint, nr.14,
sector 4. Documentele necesare,
precum și condițiile specifice se
găsesc afișate pe site-ul: www.ihp.ro/
noutati. Informații suplimentare la
telefon: 021.336.39.91.
l Școala Gimnazială „Petrache
Poenaru”, cu sediul în localitatea
București, strada Bacău, nr.1,
sectorul 5, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată și completată de HG nr.1027/2014. Denumirea postului: secretar. Condiţii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: medii; -vechime în
specialitate necesară ocupării
postului: 3 ani. Data, ora și locul de
desfășurare a concursului: -Proba
scrisă: data 03.10.2019, ora 9.00, la
sediul instituției; -Proba practică:
data 03.10.2019, ora 14.00, la sediul
instituției; -Proba interviu: data
03.10.2019, ora 16.00, la sediul instituției. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrătoare de la afișare, la sediul
instituției. Date contact: Manolescu
Paulina, tel.0728.851.029.
l Institutul Clinic Fundeni, cu
sediul în localitatea București, șos.
Fundeni, nr.258, sector 2, anunţă
amânarea concursului, conform HG
nr.286/2011, pentru ocuparea
postului contractual vacant de kinetoterapeut, 1 post, organizat iniţial:
-Proba scrisă în data de 12.09.2019,
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ora 10.00; -Proba interviu în data de
19.09.2019, ora 10.00, astfel: -Proba
scrisă în data de 17.09.2019, ora
10.00; -Proba interviu în data de
20.09.2019, ora 10.00. Prin acest
anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, număr 977/21 august 2019,
pagina 4-5, cod 221086. Restul
anunţului rămâne neschimbat.
l Autoritatea de Investigații și
Analiză pentru Siguranța Aviației
Civile cod fiscal 27690298 cu sediul
operațional în București, Piața
Walter Mărăcineanu nr.1-3 etaj 6,
sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de
personal contractual -inspector
aeronautic (pilot)- în data de
03.10.2019, ora 10.00 proba scrisă,
respectiv în data de 09.10.2019, începând cu ora 09,00 interviu.Dosarele
se depun la sediul operațional până
la data de 25.09.2019 ora 16.00.
Relații suplimentare se obțin la
telefon 021.222.05.35, persoană de
contact Daniela Tudose.Candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții specifice: INSPECTOR
AERONAUTIC (pilot) =1 post;-să
deţină diplomă de absolvire specialitatea personal navigant -pilot;-să
deţină diplomă de absolvire studii
superioare; -să deţină sau să fi
deţinut calitatea de comandant de
echipaj și/ sau pilot instructor; -să
deţină o experienţă de zbor de
minimum 10 ani; -cunoșterea limbii
engleze la nivel avansat;-cunoștințe
operare PC nivel avansat, cel puțin
pachetul Microsoft Office.
l Școala Gimnazială nr.128, cu
sediul în strada Ion Creangă nr.6,
sector 5, organizează concurs pentru
următoarele posturi vacante, în data
de 08.10.2019:-1 post paznic cu
atestat.-1 post muncitor (cu autorizație de fochist).Pentru relaţii suplimentare puteţi suna la telefonul
Ș c o l i i G i m n a z i a l e n r. 1 2 8 :
021.4102219.
l Primăria Clinceni – Ilfov organizează în data de 03.10.2019 concurs
recrutare pentru 1 Referent si 2
îngrijitori. Detalii la 021.369.40.41.
l Primăria Vidra –Ilfov organizează
în data de 03.10.2019 concurs recrutare pentru 1 Educator și 1 îngrijitor.
Detalii la 021-361.22.66.

CITAŢII
l Reclamanta Ștefan Aurora chem
în judecată pârâtul Ștefan Marius,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Țăndărei, strada Viitorului, nr.16,
jud.Ialomiţa, la Judecătoria Fetești,
pe data de 26.09.2019, pentru tăgadă
paternitate, dosar nr.4006/229/2018.
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l Irinciuc Antoaneta cheamă la
judecată pe Roman Radu, în dosar
nr. 7442/193/2017 al Judecătoriei
Botoşani cu termen la 11.10.2019,
având ca obiect partaj bunuri
comune.
l Kolozsvari Estera, casatorita
Bruzadeli, Kolozsvari Sofia, casatorita cu Rigo Iosif, Nagy Ileana,
casatorita Horvath, Kolosvari Ana,
casatorita Barbos, sunt citati in
10.10.2019, la Judecatoria Turda, in
Dosar Civil 8518/328/2018 pentru
uzucapiune si succesiune.
l Tureatcă D. Ilie chem în instanţă
pe Ciuclea Stelian, cu domiciliul
necunoscut, la Judecătoria Săveni,
dosar nr. 1431/297/2016, în data de
06.06.2019, având ca obiect fond
funciar.
l Prin încheierea din data de
06.06.2019 pronunţată de Judecăt o r i a S ă v e n i î n d o s a r u l n r.
334/297/2019, având ca obiect
cererea de uzucapiune formulată de
către reclamanţii Herghelegiu
Dorica, Olariu Andrei şi Vasilache
Larisa Andreea, toţi cu domiciliile în
sat Podriga, com. Drăguşeni, jud.
Botoşani, care solicită dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune a suprafeţei de 2678 m.p.
teren situat înSăveni, în parcele
cadastrale Cc803 şi A820, s-a dispus
emiterea prezentei SOMAŢII. Prin
care pune în vedere tuturor celor
interesaţi să facă opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, în termen de
6 luni dela data emiterii celei din
urmă publicaţii se va trece la judecarea cauzei. Prezenta somaţie se
afişează la imobilul în litigiu, la
sediul Judecătoriei Săveni, al
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Botoşani, la sediul Primăriei Oraşului Săveni şi se va publica
de către reclamant în două ziare de
largă răspândire, din care cel puţin
unul de răspândire naţională.
l Vieriu Andreea, Vieriu Mădălina,
Vieriu Ionuţ, Vieriu Petrişor, Palade
Mihaelaşi Ozbek Simona sunt
chemaţi în calitate de pârâţi în
dosarul nr.1544/297/2018 al Judecătoriei Săveni, la termenul din
19.09.2019, dosar având ca obiect
dezbaterea succesiunii defunctei
Vieriu Emilia, precum şi partajul
bunurilor succesorale.
l Numitul Cernescu Constantin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Com.
Balta Doamnei, Sat Balta Doamnei,
nr.133, Jud.Prahova, este citat în
data de 24 septembrie 2019 la sediul
Judecătoriei Ploieşti, Str.Gheorghe
Lazăr, nr.6, Mun.Ploieşti, Jud.
Prahova, sala 3, în calitate de pârât
în dos. 6557/281/2018, având ca

obiect lichidarea regimului matrimonial, în contradictoriu cu reclamanta
Tudorache Anişoara.
l Se citează pârâții Manole Ciprian
şi Pricop Iuliana în data de 18
septembrie 2019, la Judecătoria
Hârlău, în dosarul cu numărul
1186/239/2018, având ca obiect
partaj succesoral.

DIVERSE
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), având sediul
în Bulevardul Carol I, nr.2-4, sector
3, Bucureşti, titular al Strategiei
naționale de reabilitare şi extindere a
infrastructurii de irigații din
România, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru
strategia menţionată. Prima
versiune a strategiei poate fi consultată la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Bvd.
Carol I, nr.2-4, sector 3, Bucureşti,
de luni până joi, între orele 09.0016.00, vineri, între orele 09.00-13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul MADR, în
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr.
741 din data de 04.09.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în
dosarul nr.709/105/2018, anunţă
deschiderea procedurii generale a
falimentului debitoarei Pacnet
Concept Solutions SRL, sediu
Ploiesti, str. Cameliei nr. 23, bl.117,
sc. E, et. 2, ap. 91, jud. Prahova, cod
de identificare fiscală 32970430,
număr de ordine în registrul comerţului J29/438/2014. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute in cursul
procedurii este 25.10.2019. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor
este 25.11.2019. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat
este 20.12.2019.
l Subsemnatul Radu-Gheorghe
Antohe prezint ca-mi dau demisia
din calitatea de membru fondator si
secretar al Asociatiei fermelor familiale din Romania, cu sediul in
Paitra Neamt, strada Alexandru Cel
Bun, nr.28 pentru evitarea oricaror
situatii de incompatibilitate.

LICITAŢII
l Concordia Com SRL prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL

scoate la vânzare prin licitaţie
publică pornind de la cel mai mare
pret oferit bunuri mobile-stoc de
marfa-1.510 pozitii (electrocasnice,
IT - huse, carcase, cabluri, adaptoare, surse, acumulatori, mufe),
vanzare aprobata de Adunarea
creditorilor din data de 27.08.2019.
Cel mai mare pret oferit la data
prezentului anunt este de 8.000 lei
cu TVA inclus, pasul de supraofertare este de 10% din valoarea ofertata. Persoanele interesate vor
achizitiona caietul de prezentare în
suma de 300,00 lei fara TVA de la
sediul lichidatorului şi vor depune
oferta impreuna cu taxa de garanţie
de 800 lei pana la data de
17.09.2019. Licitatia va avea loc la
data de 18.09.2019 ora 12/00 la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax: 0244 519800.
Termenul de achitare a pretului este
de 30 de zile calendaristice de la data
adjudecarii.
l Anunț privind vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile
aflate în domeniul privat al Județului Gorj. Informații generale
privind organizatorul licitației:
U.A.T. Județul Gorj, prin Consiliul
Județean Gorj, cu sediul în Târgu
Jiu, str. Victoriei, nr.4, județul Gorj,
cod poştal 210165, C.I.F. 4956057,
tel: 0253/214006, fax 0253/212023,
persoana de contact: Bistreanu
Andreea, consilier în cadrul
Compartimentului evidență patrimoniu public şi privat.Informații
privind obiectul licitației: Licitație
publică deschisă cu strigare pentru
vânzarea a două imobile-apartamente aflate în domeniul privat al
Județului Gorj. Informații privind
descrierea şi identificarea imobilelor:– apartament compus din 3
camere, situat în municipiul Tg-Jiu,
județul Gorj, str. Minerilor, nr. 9, bl.
9, sc. 4, et. 3, ap. 93, suprafața utilă
– 38,35 mp, C.F. nr. 35063, - apartament compus din 3 camere, situat în
municipiul Tg-Jiu, județul Gorj, str.
Minerilor, bl. 13, sc. 4, ap. 80, parter,
suprafață utilă – 37,33 mp, C.F. nr.
36795, Prețul de pornire a licitației:
- 35.100 euro, echivalent 165.800 lei,
fără TVA, conform raportului de
evaluare nr. 52/12.07.2019 întocmit
de EUROTOP EVAL SRL, pentru
apartamentul compus din 3 camere,
situat în municipiul Tg-Jiu, județul
Gorj, str. Minerilor, bl. 9, sc. 4, et. 3,
ap. 93;- 34.400 euro, echivalent
162.500 lei, fără TVA, conform
r a p o r t u l u i d e e v a l u a r e n r.
53/12.07.2019 întocmit de
EUROTOP EVAL SRL, pentru
apartamentul compus din 3 camere,
situat în municipiul Tg-Jiu, județul
Gorj, str. Minerilor, bl. 13, sc. 4, ap.
80, parter.Informații privind ofer-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
tele: Ofertele privind participarea la
licitație publică se vor depune în plic
închis şi sigilat, până la data de
18.10.2019, la Registratura Consiliului Județean Gorj, str. Victoriei, nr.
4, etajul 2.Ofertele vor trebui să
conțină documentele obligatorii, aşa
cum sunt enumerate la pct. 13 din
Caietul de sarcini al licitației.Solicitările de clarificări privind documentația de licitație se vor depune la
Registratura Consiliului Județean
Gorj, în perioada 02.10.- 04.10.2019.
Documentele privind desfăşurarea
licitației – Regulamentul de organizare şi Caietul de sarcini se pot
obține de la Compartimentul
evidență patrimoniu public şi privat,
din cadrul Consiliului Județean
Gorj, cam. 211.Vizionarea imobilelor: 14.10.-16.10.2019. Data şi locul
desfăşurării licitației
publice:23.10.2019 – Consiliul Județean Gorj, str. Victoriei, nr. 4, etajul
2, sala „D”. ora 10,00.
l Debitorul Kaproni Construct SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1.STATIE
BETOANE MOBYMIX, pret
pornire licitatie – 80.000,00 Euro
exclusiv TVA; 2.Autoutilitara betoniera MERCEDES – BENZ,
ACTROS 3236, an fabricatie 2008,
pret pornire licitatie –30.000,00 Euro
exclusiv TVA; 3.Autoutilitara betoniera MERCEDES – BENZ,
ACTROS 3236, an fabricatie 2008,
pret pornire licitatie –30.000,00 Euro
exclusiv TVA; 4.Autoutilitara betoniera MERCEDES – BENZ,
ACTROS 3236, an fabricatie 2008,
pret pornire licitatie –30.000,00 Euro
exclusiv TVA; 5.Autoturism INFINITI, FX 35AWD, an fabricatie
2007, pret pornire licitatie – 7.770,00
Euro exclusiv TVA; 6.Autoturism
INFINITI, FX 35AWD, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie –
5.775,00 Euro exclusiv TVA; 7.
Autoturism VOLKSWAGEN
PASSAT, an fabricatie 2008, pret
pornire licitatie – 3.900,00 Euro
exclusiv TVA; 8.Autoturism
MAZDA 6, an fabricatie 2013, pret
pornire licitatie – 10.200,00 Euro
exclusiv TVA; 9.Mijloace fixe apartinand KAPRONI CONSTRUCT
SRL in valoare de 3.772,00 Euro
exclusiv TVA; -Pretul Caietului de
sarcini pentru statia de betoane
1.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul
Regulamentului de licitatie pentru
autoturisme si mijloacele fixe este de
500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de
pornire al licitatilor pentru statia de
betoane, autoturisme si mijloacele
fixe apartinand KAPRONI
CONSTRUCT SRL reprezinta
100% din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
iar listele cu aceste bunuri pot fi
obtinute de la lichidatorul judiciar
cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25.Participarea la licitatie
este conditionata de: consemnarea in
contul nr. RO67 BACX 0000 0018
5114 1000 deschis la UniCredit
Bank pana la orele 14 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire a
licitatiei; achizitionarea pana la
aceeasi data a Caietului de sarcini si
Regulamentului de licitatie pentru
bunurile din patrimoniul debitoarei,
de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru statia de betoane, autoturisme si mijloacele fixe, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 20.09.2019, ora 12.00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 27.09.2019;
04.10.2019; 11.10.2019; 18.10.2019;
25.10.2019; ora 12:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor,
Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l SC Editura Explorator SRL, prin
lichidator judiciar, anunta vanzarea
prin licitatie publica a bunurilor
mobile de natura utilajelor tiparire
carti, respectiv masina de brosat
Bindmaster la pretul de 36.600 lei,
masina de laminat la cald KDFM
900 la pretul de 7.980 lei, rama
copiat placi Spektra Proff la pretul
de 4.420 lei, procesor placi Offset
T700 la pretul de 7.025 lei, masina
de tipar Offset Roland 205 la pretul
de 235.550 lei, masina de faltuit
ZYH490B la pretul de 32.600 lei,
aerotermă electrică TDS 75 Trotec la
3 buc. la pretul de 325 lei/buc, aerotermă electrică TDS 20 R Trotec 5
buc la pretul de 70 lei/buc, aerotermă
electrică TDS 100 Trotec la pretul de
440 lei, aerotermă Master B 15 EPB
Tipo Dec 2 buc. la pretul de 235 lei/
buc, aparat aer conditionat 24000
BTU Interter la pretul de 300 lei.
Pretul de pornire al licitatiei este
redus la 50% fata de cel stabilit in
rapoartele de evaluare. Licitatiile
sunt organizate in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 27.02.2019
si vor avea loc pe data de:
16.09.2019, 17.09.2019,18.09.2019,19
.09.2019,23.09.2019,25.09.2019,26.09
.2019,01.10.2019,03.10.2019,08.10.20
19,10.10.2019,14.10.2019,15.10.2019
,17.10.2019,21.10.2019,22.10.2019,24
.10.2019,28.10.2019,29.10.2019,30.10
.2019,04.11.2019,05.11.2019,06.11.20
19,11.11.2019,12.11.2019,14.11.2019
,18.11.2019,19.11.2019,21.11.2019,25
.11.2019,26.11.2019,28.11.2019,02.12
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.2019,03.12.2019,04.12.2019,05.12.20
19,09.12.2019,10.12.2019,12.12.2019,
16.12.2019, 17.12.2019,18.12.2019
orele 12.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, strada Ion
Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B.
Conditii de participare si relatii
suplimentare la telefon: 0344104525.
l Management Company SPRL,
lichidator judiciar al SC
BIOPLANT INVEST SRL, în
dosarul 2752/87/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Teleorman, anunță
vânzarea bunurilor sociale constând
în: 1)proprietate imobiliară compusă
din teren intravilan în supr. de
701mp și construcții C1 în supr. de
75mp cu destinația locuință și C2 în
supr. de 75mp cu destinația anexă,
situate în intravilanul localității
Lăceni, com.Orbeasca, cvartal 37,
P1602, jud.Teleorman, nr. cad.
20197, pornind de la prețul de
26.850Lei, reprezentând 50% din
prețul de evaluare; 2)terenuri extravilane categoria de folosință arabil:
suprafața de 7.619mp T4, parcela 2,
situat în loc.Putineiu, jud.
Teleorman; suprafața de 3.800mp,
T24/1, parcela 16, situat în loc.Putineiu, jud.Teleorman, pornind de la
prețul de 8.000Lei, reprezentând
50% din prețul de evaluare, 3)terenuri intravilane categoria de folosință curți construcții: suprafata
3.668mp nr. cad. 2620, CF72504,
situat în Corbii Mari, Sola 55,
parcela 554/2, jud.Dâmbovița;
suprafata 2.733mp nr. cad. 2610,
CF71423, situat în loc.Corbii Mari,
Sola 55, parcela 554/2, jud.Dâmbovița, pornind de la prețul de
45.000Lei, reprezentând 50% din
prețul de evaluare. Vânzarea se va
face prin licitație publică la data de
30.09.2019, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Craiova, Str.
Vasile Conta, nr.47, jud.Dolj,
tel.0740.185.973. Până la data licitației se pot prezenta oferte de cumpărare, însoțite de o cauțiune
reprezentând 10% din prețul de
începere al licitației pentru fiecare
bun pentru care se dorește participarea, cauțiune ce va trebui achitată
în contul de lichidare (IBAN RO80
RNCB 0245 1086 0996 0001- BCR
SA) sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar.
l Compania Energopetrol SA, societate in reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL,
vinde prin licitatie publica, teren in
suprafata de aproximativ 1.000 mp,
(suprafata exacta urmand a fi stabilita, dupa dezembrarea terenului)
impreuna cu constructia C7 – garaj,
in suprafata de 275,52 mp, la pretul
total de 20.000 euro, fara TVA si
teren in suprafata de aproximativ
2.000 mp, (suprafata exacta urmand

a fi stabilita, dupa dezembrarea
terenului) impreuna cu constructia
C6 – garaj, in suprafata de 192 mp,
la pretul total de 32.000 euro, fara
TVA, situate in Moinesti, Str. Mihai
Eminescu, nr. 165, Judet Bacau.
Licitatia se va organiza la sediul
administratorului judiciar in data de
16.09.2019 ora 12:00, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru
data de 19.09.2019, 23.09.2019,
26.09.2019, 30.09.2019, 03.10.2019,
07.10.2019, 10.10.2019, 14.10.2019,
17.10.2019, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun in original la sediul
administratorului judiciar insotite
de toate documentele prevazute in
regulamentul de vanzare. Inscrierea
la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare
se pot obtine de la administratorului
judiciar, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l SIS Insolvency SPRL, în calitate
de lichidator judiciar al debitorului
SC Fausto Import Export SRL,
anunță scoaterea la vânzare, individuală, prin licitație publică cu strigare a următoarelor active: 1.Stoc de
marfă de natura consumabilelor
pentru case de marcat și obiecte de
inventar. Prețul total al bunurilor
este de 7.211Lei +TVA. 2.Autoutilitară, marca OPEL, tip COMBO C
VAN 17 TDI, cu 2 locuri, caroserie
Furgon Cab. Retr. 2+1 uși, an fabricație 2002, sursa de putere motorină, cilindree 1.686cmc, stare
tehnică degradată, lipsă părți
componente. Prețul de vânzare este
de 3.150Lei +Tva. Data și ora licitației: 13.09.2019, ora 11.30. În caz de
neadjudecare, licitația se va relua la
un interval de 1 săptămână în
același loc și la aceeași oră. Locul
desfășurării: sediul lichidatorului
judiciar, Oradea, str.Călărașilor,
nr.33, jud.Bihor. Cuantumul garanției de participare: 10% din prețul de
începere a licitației. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str.
Călărașilor, nr.33, precum și la tel/
fax 0259.457.050.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de
contact: Consiliul Local Corbii Mari,
județul Dâmbovița, satul Corbii
Mari, comuna Corbii Mari, strada
Primăriei, nr.6, județul Dâmbovița,
codul fiscal: 4402612, telefon/fax:
0245.716.065, e-mail: primaria_cm@

yahoo.com. 2.Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: teren
intravilan în suprafață utilă de
570mp, din domeniul privat al
Comunei Corbii Mari, satul Satu
Nou, punct „Magazin”, pentru
desfășurarea de activități economice, conform temeiului legal: OUG
57/2019. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Biroul Juridic. 3.2.Denumirea
și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Se poate
obține de la Biroul Juridic din
cadrul Primăriei Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița, strada
Primăriei, nr.6. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
20Lei/exemplar, se achită cash la
casieria Primăriei Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița.
3.4.Data-limită privind solicitarea
clarificărilor: 08.10.2019, ora 14.00.
4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 09.10.2019, ora 11.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița, Compartimentul Relații cu publicul, strada
Primăriei, nr.6. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 10.10.2019, ora 10.00,
Primăria Comunei Corbii Mari,
județul Dâmbovița, strada Primăriei, nr.6. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Dâmbovița, Târgoviște, strada Calea
B u c u r e ș t i , n r. 3 , t e l e f o n :
0245.612.344, fax: 0245.216.622,
e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 10.09.2019.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local Corbii Mari, județul
Dâmbovița, satul Corbii Mari,
comuna Corbii Mari, strada Primă-
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riei, nr.6, județul Dâmbovița, codul
fiscal: 4402612, telefon/fax:
0245.716.065, e-mail: primaria_cm@
yahoo.com. 2.Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: teren
intravilan în suprafață utilă de
234mp, din domeniul privat al
Comunei Corbii Mari, satul Ungureni, punct „Bufet”, pentru desfășurarea de activități economice,
conform temeiului legal: OUG
57/2019. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Biroul Juridic. 3.2.Denumirea
și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Se poate
obține de la Biroul Juridic din
cadrul Primăriei Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița, strada
Primăriei, nr.6. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
20Lei/exemplar, se achită cash la
casieria Primăriei Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița.
3.4.Data-limită privind solicitarea
clarificărilor: 09.10.2019, ora 14.00.
4 . I n f o r m a ţ i i p r i v i n d o f e rtele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 10.10.2019, ora 11.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița, Compartimentul Relații cu publicul, strada
Primăriei, nr.6. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 11.10.2019, ora 13.00,
Primăria Comunei Corbii Mari,
județul Dâmbovița, strada Primăriei, nr.6. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Dâmbovița, Târgoviște, strada Calea
B u c u r e ș t i , n r. 3 , t e l e f o n :
0245.612.344, fax: 0245.216.622,
e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 10.09.2019.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de
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contact: Consiliul Local Corbii Mari,
județul Dâmbovița, satul Corbii
Mari, comuna Corbii Mari, strada
Primăriei, nr.6, județul Dâmbovița,
codul fiscal: 4402612, telefon/fax:
0245.716.065, e-mail: primaria_cm@
yahoo.com. 2.Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Teren
intravilan în suprafață utilă de
386mp, din domeniul privat al
Comunei Corbii Mari, satul Ungureni, punct „Bufet”, pentru desfășurarea de activități economice,
conform temeiului legal: OUG
57/2019. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Biroul Juridic. 3.2.Denumirea
și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Se poate
obține de la Biroul Juridic din
cadrul Primăriei Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița, strada
Primăriei, nr.6. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
20Lei/exemplar, se achită cash la
casieria Primăriei Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița.
3.4.Data-limită privind solicitarea
clarificărilor: 08.10.2019, ora 14.00.
4 . I n f o r m a ţ i i p r i v i n d o f e rtele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 09.10.2019, ora 11.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița, Compartimentul Relații cu publicul, strada
Primăriei, nr.6. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 11.10.2019, ora 10.00,
Primăria Comunei Corbii Mari,
județul Dâmbovița, strada Primăriei, nr.6. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Dâmbovița, Târgoviște, strada Calea
B u c u r e ș t i , n r. 3 , t e l e f o n :
0245.612.344, fax: 0245.216.622,
e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 10.09.2019.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
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codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local Corbii Mari, județul
Dâmbovița, Corbii Mari, Comuna
Corbii Mari, strada Primăriei, nr.6,
codul fiscal: 4402612, telefon/fax:
0245.716.065, e-mail: primaria_cm@
yahoo.com. 2.Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: teren
intravilan în suprafață utilă de
517mp, din domeniul privat al
Comunei Corbii Mari, satul Ungureni, punct „Bufet” pentru desfăşurarea de activități economice,
conform temeiului legal: OUG
57/2019. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Biroul Juridic. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului de la care
se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Se poate
obține de la Biroul Juridic din cadrul
Primăriei Comunei Corbii Mari,
județul Dâmbovița, strada Primăriei,
nr.6. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 20Lei/exemplar, se
achită cash la casieria Primăriei
Comunei Corbii Mari, județul
Dâmbovița. 3.4.Data-limită privind
solicitarea clarificărilor: 09.10.2019,
ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 10.10.2019, ora 11.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Corbii
Mari, județul Dâmbovița, Compartimentul Relații cu publicul, strada
Primăriei, nr.6. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior.
5.Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11.10.2019, ora 10.00, Primăria
Comunei Corbii Mari, județul
Dâmbovița, strada Primăriei, nr.6.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Dâmbovița, Târgovişte, strada Calea
Bucureşti, nr.3, județul Dâmbovița,
telefon: 0245.612.344, fax:
0245.216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
10.09.2019.

l 1.Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primăria Comunei Stroeşti, cu sediul în Stroeşti, cod
poştal: 247665, str.Principală,
nr.100, județul Vâlcea, cod fiscal:
2541525, telefon: 0250.866.178,
fax: 0250.866.189, e-mail: stroesti@
vl.e-adm.ro. 2.Informaţii generale
privind obiectul vânzării, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 1
parcelă de teren, proprietate
privată a Comunei Stroeşti, identificată astfel: -teren, 319mp, nr.
cadastral: 35478, situat în satul
Pojogi-Cerna, punctul TPSUT,
județul Vâlcea, conform temeiului
legal: OUG 57/2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul
Primăriei Comunei Stroeşti, str.
Principală, nr.100, județul Vâlcea.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 10Lei/exemplar, ce
se achită la casieria Primăriei Stroeşti. 3.4.Data-limită privind solicitarea clarificărilor: 24.09.2019, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 03.10.2019, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Stroeşti, cu sediul în comuna Stroeşti,
str.Principală, nr.100, județul
Vâlcea. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data şi locul
la care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor:
03.10.2019, ora 14.00, Primăria
Comunei Stroeşti, str.Principală,
nr.100, județul Vâlcea. 6.Instanța
competentă în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Vâlcea, str.Scuarul Revoluției, nr.1, Râmnicu Vâlcea, județul
Vâlcea, telefon: 0250.739.120, fax:
0250.732.207, e-mail: tr-valcea@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele
abilitate, în vederea publicării:
10.09.2019.
l 1.Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în special

denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primăria Comunei Sasca
Montană, cu sediul în Sasca
Montană, cod poştal: 327330, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraş-Severin, cod fiscal: 3227190,
telefon: 0255.576.565, fax:
0255.576.514, e-mail: primariasasca@yahoo.com, e-mail persoană
de contact: primariasasca@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind
obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie vândut: Construcție
59mp şi teren 246mp, proprietăți
bunuri private ale Comunei Sasca
Montană, nr.cadastral: CF 32493,
situate în intravilanul Comunei
Sasca Montană, cu acces direct la
drum, conform OUG 57/2019,
privind Codul Administrativ.
3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Secretariatul Comunei Sasca Montană,
str.1 Decembrie 1918, nr.375,
județul Caraş-Severin. 3.3.Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Dacă se ridică de la sediul
instituției: 40Lei/exemplar, ce se
achită la casierie. 3.4.Data-limită
privind solicitarea clarificărilor: 25.09.2019, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 02.10.2019, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Sasca
Montană, cu sediul în Sasca
Montană, cod poştal: 327330, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraş-Severin. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura
şedința publică de deschidere a
ofertelor: 03.10.2019, ora 10.00,
Primăria Comunei Sasca Montană,
cu sediul în Sasca Montană, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraş-Severin, Sala de Ședințe a
Consiliului Local. 6.Instanța
competentă în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanței: Judecătoria
Oravița, str.Piața Revoluției, nr.2,
județul Caraş-Severin, telefon:
0255.571.954, fax: 0255.571.964,
e-mail: ecris.273@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
către instanțele abilitate, în
vederea publicării: 10.09.2019.
l 1.Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primăria Comunei Sasca
Montană, cu sediul în Sasca
Montană, cod poştal: 327330, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraş-Severin, cod fiscal: 3227190,
telefon: 0255.576.565, fax:
0255.576.514, e-mail: primariasasca@yahoo.com, e-mail persoană
de contact: primariasasca@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind
obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie vândut: construcție
56mp şi teren 231mp, proprietăți
bunuri private ale Comunei Sasca
Montană, nr.cadastral: CF 32494,
situate în intravilan Comunei
Sasca Montană, cu acces direct la
drum, conform OUG 57/2019,
privind Codul Administrativ.
3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Se
poate obține de la Secretariatul
Comunei Sasca Montană, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraş-Severin. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
Dacă se ridică de la sediul instituției: 40Lei/exemplar, ce se achită la
casierie. 3.4.Data-limită privind
solicitarea clarificărilor: 25.09.2019, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 02.10.2019, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Sasca
Montană, cu sediul în Sasca
Montană, cod poştal: 327330, str.1
Decembrie 1918, nr.375, județul
Caraş-Severin. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura
şedința publică de deschidere a
ofertelor: 03.10.2019, ora 13.00,
Primăria Comunei Sasca
Montană, cu sediul în Sasca
Montană, str.1 Decembrie 1918,
nr.375, județul Caraş-Severin, Sala
de Ședințe a Consiliului Local. 6.
Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute şi terme-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
nele pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Oravița, str.Piața
Revoluției, nr.2, județul Caraş-Severin, telefon: 0255.571.954, fax:
0255.571.964, e-mail: ecris.273@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele
abilitate, în vederea publicării:
10.09.2019.

PIERDERI
l Dinamic Insolv IPURL în calitate
de lichidator al SC AMZ CCAV
GRUP SRL Bistrita- CIF 38939255,
J06/202/2018, anunta pierderea
urmatoarelor acte emise de ONRC
BN: - certificat de inmatriculare al
SC AMZ CCAV GRUP SRL; - certificat constatator al SC AMZ CCAV
GRUP SRL.
l Pierdut atestat profesional CPC
cu nr 0337686003 sofer pe numele
Negrea Remus Daniel. Il declar nul.
l SC Broadband Technology SRL,
RO34954139, J40/10752/2015,
declară pierdut certificat de atribuire
(NUI) şi declarația de instalare
aferente casei de marcat DATECS
MP55B, Seria 15102283.
l Pierdut Atestat profesional marfa,
eliberat de ARR Arad pentru Rusti
Gheorghe. Il declar nul.
l Pierdut Atestat profesional marfa,
Atestat profesional ADR si card
Tahograf eliberat de ARR Arad
pentru Balint Diana-Cristina. Le
declar nule.
l Pierdut Atestat profesional marfa,
Atestat profesional ADR si card
Tahograf eliberat de ARR Arad
pentru Balint Roland Janos. Le
declar nule.
l MÂNCARE LA MĂRIUŢA SRL,
CUI: 38642237, J5/3159/2017,
declară pierdut şi nul Cert.înregistrare nr. B3457417, emis pe data de
28.12.2017 şi eliberat la 29.12.2017.
l Pierdut card de transport pe
numele Jugănaru Valentin Gabriel,
emis de STB.
l Pierdut licenţă taxi seria TI nr.
941, Iordache Ionel PFA, auto B -81
-NLU, emisă de PMB.
l Pierdut CIF seria A nr. 0444884
din 14.02.2013 pe numele Expert
Tănasă Vasile. Îl declar nul.
l Pierdut carnet student pe numele
Samsonov A. Adina –Larisa, emis de
Universitatea Ovidius din Constanţa,
Școala Doctorală Știinţe Umaniste,
domeniul Istorie, cu nr. matricol
1845.

