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OFERTE SERVICIU
l Veltav S.R.L. cu sediul social în Municipiul
Tecuci, Str.Prundului, nr.15, județul Galați,
J17/1715/10.12.2003, CUI: RO15981811,
angajează: Agent de vânzări, cod COR
-332203 -2 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail veltav.office@yahoo.com.
l Ofertă serviciu muncitori calificați și necalificați. SC NEO Struct Construct SRL, societate în domeniul construcțiilor, angajează
dulgheri, muncitori necalificați, ingineri.
Program L-V, 8:00-18:00. Vă rugăm să transmiteți CV la: contabilitate.liliana@gmail.com.
Tel.0725.641.758.
l SC AIO Club Auto SRL, având
CUI:31844760, cu sediul în Loc.Bragadiru,
Oraș Bragadiru, Strada Mărăcineni, Nr.83-85,
C2, camera 1, Etaj parter, Județ Ilfov, angajează: spălător vehicule, cod COR 912201- 4
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul auto.
Selecția are loc în data de 01.04.2021, ora
08:00, la sediul societății.
l Ambra Service SRL, sediul in loc. Socodor
FN, Jud Arad, înregistrată la Registrul
Comerțului J02/119/2002, CUI RO14452634,
angajează: 10 electricieni-COR 741101,
condiție esențială este limba engleză. Interviul
va avea loc in 05.04.21, ora 10:00, la sediul
firmei.
l Milorec Construct SRL, sediul în str Iasomiei Nr 2, Sat Becicherecu Mic, Becicherecu
Mic, Jud Timiș, înregistrată la Registrul
Comerțului J35/1195/29.07.2010, CUI
27225366, angajează: 1 șef șantier -COR
132308, 7 pavatori-COR 711902, condiție
esențială este limba engleză. Interviul va avea
loc in 05.04.21, ora 10:00, la sediul firmei.
l Green Planet Montero angajează Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli,
zidărie, cod COR 931301, din România sau
din străinătate. Cerințe: minim studii medii,
vorbitor de limba engleză. Contract pe perioadă determinată. Salariul 2.300Lei brut
+cazare. Interviul constă în evaluarea și
selecția de CV-uri care se vor depune la adresa
de email: silaghibeatrice1@gmail.com sau
personal la sediul firmei până la data de
02.04.2021. Interviul cu persoanele selectate se
va face personal la sediul firmei sau prin videoconferință în data de 05.04.2021, între orele
08:00-14:00. Telefon: 0755.283.293.
l Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr.26B, organizează concurs în perioada 23-29.04.2021,
pentru ocupare a 2 posturi vacante, funcţii
contractuale de execuţie: 1. Serviciul Cadastru
- 1 post consilier cadastru gradul IA- perioadă

nedeterminată - 1 post asistent registrator,
treapta IA, studii medii - perioadă nedeterminată; Concursul se va desfăşura după calendarul următor: - Proba scrisă - în data de
23.04.2021, ora 10:00 - Proba interviu - în data
de 29.04.2021 ora 10:00. Cerințele Postului: consilier cadastru gradul IA - 1 post; - studii
superioare de lungă durată, specializarea
cadastru, geodezie, măsurători terestre; vechime în muncă - minim 6 ani şi 6 luni. asistent registrator, treapta IA - 1 post; - studii
medii - absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitate minim 6 ani şi 6 luni.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul instituţiei din municipiul Piatra Neamţ,
str. Mihai Eminescu, nr.26B, în termen de 10
zile lucrătoare de la afişarea anunţului, în
timpul programului normal de lucru. Relaţii
suplimentare se pot obţine de la sediul OCPI
Neamţ, la adresa sus-menţionată, telefon 0233
- 21.71.42.

CITAȚII
l Se citează pentru data de 22.04.2021, ora
11:30 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călăraşi, toți succesibilii defunctului Paraschiv Costin, CNP 1700525511677, decedat la
data de 19.03.2020, cu ultimul domiciliu în
municipiul Oltenița, strada Alexandru Iliescu,
nr.45-47, bl.C1, sc.A, ap.17, judeţul Călăraşi
(Dosar 634/2020).
l Numitul Mocanu-Muntean-Florin Nicolae,
solicită constatarea dobândirii dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor
înscrise în CF.nr.24431-Dobârlău, nr.top.447/2,
teren în suprafață de 5755mp, și CF.NR.
25312-Dobârlău, nr.top.448, teren în suprafață
de 2239mp, proprietarii tabulari fiind Komsa
Maria, Onea Anna Și Stoica Lucreția. Toți cei
interesați pot face opoziție la Judecătoria
Întorsura Buzăului, în terrmen de 1.lună de la
publicarea prezentei, în Dosarul.
nr.107/248/2021, cu termen de judecată la data
de.12.05.2021.
l Numita SC Redont SRL, cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Șendreni, sat
Șendreni, nr.455, ap.3, județul Galați, este
citat la C A Cluj pe data de 13.04.2021, ora
09:00, complet A2, camera 146, în calitate de
intimat, în dosar civil 1058/1285/2018 în
procesul de pretenții cu intimat reclamanta
SC Electroarges și apelanții SC Debrocons,
SC Fimansat, SC Amicosottis SA, SC Altur,
Bunu Antonel.
l Numita SC Geochis, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Șendreni, sat Șendreni,
nr.455, județul Galați și prin lichidator judiciar Mocanu Valeriu Bogdan, str.Libertății,
nr.17, bloc O1A, parter, județul Galați, este
citată la C A Cluj pe data de 13.04.2021, ora
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ANAF - DGRFP Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor
Publice Brasov, prin reprezentant legal , cu sediul în Braºov, B-dul.
Mihail Kogãlniceanu nr. 7, în calitate de reclamant, citeazã pe pârâþii
MUNOZ SUAREZ JUAN MANUEL, în calitate de administrator al
societãþii Valea Dobricei SRL, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Spania, Madrid, Str. C CEA Bermudez 46 10 C, ºi MANZANARES
PASCUAL JUAN MANUEL, în calitate de administrator al societãþii
Valea Dobricei SRL, cu ultimul domiciliu cunoscut în Spania,
localitatea Cuellar Segovia, Str. C Resina 6 1 1, în dosar
3320/62/2017/a1, aflat pe rolul Tribunalului Braºov, cu sediul în
Braºov, B-dul. 15 Noiembrie nr. 45, având ca obiect atragerea
rãspunderii conform Legii 85/2014, pentru ziua de 11 mai 2021, ora
10:00, sala T4.

09:00, completul A2, camera 146, în calitate de
intimat, în dosarul civil numărul
1058/1285/2018, în procesul de pretenții cu
intimat reclamanta SC Electroargeș SA și
apelanții SC Debrocons, SC Fimansat, SC
Amicosottis SA, SC Altur și Bunu Antonel.
l Numita SC Mattera Com, cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Galați, strada
Strungarilor, număr 4A, județul Galați și prin
administrator judiciar Lăzărescu Cătălin
Adrian, Brăila, strada Plevnei, număr 195,
camera 1, județul Brăila, este citat la C A Cluj
pe data de 13.04.2021, ora 09:00, completul
A2, camera 146, în calitate de intimat, în
dosarul civil nr.1058/1285/2018 în proces de
pretenții cu intimat reclamanta SC Electroargeș și apelanții SC Debrocons, SC
Fimansat, SC Amicosottis SA, SC Altur și
Bunu Antonel.

SOMAȚII
l În dos. 435/210/2021 al Judecătoriei Chișineu-Criș, reclamantul Todoca Andrei Bogdan,
în contradictoriu cu Damacus Maria și Motiu
Flore, ambii decedați, solicităm constatarea
faptului juridic al uzucapiunii, prescripție
achizitivă și nașterea dreptului meu de proprietate prin joncțiunea posesiilor asupra imobilului situat în Apateu, nr.516, înscris în Cf
306409, top 657-658/a, compus din casă și
teren în supraf. 1.440mp, ca OCPI Chișineu-Criș să efectueze operațiunile necesare în
vederea intabulării dreptului meu de proprietate asupra imobilului în cauza cu titlu de
uzucapiune. Toți cei interesați pot formula
opoziție la prezenta somație.

DIVERSE
l Judecătoria Iași, dosar nr.36403/245/2017,
sentinta civila 5480/2020, admite în parte
cererea formulată de reclamanta MIRON
VIORICA, CNP 2540426221171,cu domiciliul
procesual ales la cabinet avocat Czeller Ioan
din Iași, strada Grigore Ureche, nr.2, Casa cu
Absida, parter, jud.Iași, în contradictoriu cu
pârâtul Alexa Neculai, cu domiciliul în Iași,
str.Cișmeaua Păcurari, nr.2, județ Iași, citat
prin publicitate, prin curator special avocat
Grigor Estela Maria. Constată că părțile au
dobândit în timpul căsătoriei, prin contribuție
de 60% reclamanta și 40% pârâtul , apartamentul situat în Iași, Bulevardul Alexandru

Cel Bun, nr.47, bl.E1, sc.A, et.9, ap.37, jud.
Iași, conform Contractului de construire
nr.2504/1975 și Procesului-verbal de predare-primire-recepție încheiat la data de
17.07.1977, imobil în valoare de 287.272
lei(60.500 euro) conform raportului de expertiză tehnică judiciară evaluatorie efectuat de
expert ethnic judiciar Diaconu Gabriela.
Valoarea masei partajabile este de 287.272
lei(60.500 euro). Dispune sistarea stării de
devălmășie astfel : Atribuie reclamantei, în
deplină proprietate, apartamentul situat în
Iași, bulevardul Alexandrul cel Bun, nr.47,
bl.E1, sc.A, ET.9, ap.37, jud. Iași, în valoare de
287.272 lei(60.500 euro). Obligă reclamanta să
plătească pârâtului sultă în valoare de
114.908,80 lei(24.200 euro) în termen de 4 luni
de la ramanerea definitivă a prezentei
sentinței. Obligă reclamanta să plătească
statului suma de 4.975,86 lei, de care a beneficiat cu titlu de ajutor public judiciar sub
forma reducerii taxei judiciare de timbru.
Obligă paratul să plătească reclamantei suma
de 7.117,49 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile
de la comunicare, cererea de apel urmând a fi
depusă la judecătoria Iași.Pronunțată azi,
17.07.2020, prin punerea soluției la dispoziția
părților prin mijlocirea grefei instanței.
l SC Emmequattro Real Estate SRL, cu
sediul în București, Sector 1, Str.Nicolae
Carmfil, nr.87, biroul 3, etaj 3, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Reamplasare și Extindere Hale de Depozitare
P-P+1E parțial autorizate cu AC
nr.197/29.07.2020, propus a fi amplasat în oraș
Buftea, Județul Ilfov, Str.Aviației, nr.T38,
P351. Informațiile privind proiectul propus/
memoriul de prezentare pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecţia Mediului
Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii,
nr.1 și la sediul București, Sector 1, Str.Nicolae
Carmfil, nr.87, biroul 3, etaj 3, în zilele de
luni-joi, între orele 09:00-12:00. Observațiile

publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecţia Mediului Ilfov.
l SC High Plast SRL, cu sediul in Arad str.
Poetului nr 1 C, hala 5, jud. Arad, doreste sa
revizuiasca autorizatia de mediu pentru activitatea desfasurata la sediul societatii din in
Arad str. Poetului nr 1 C, hala 5, jud. Arad,
unde se desfasoara activitatea de Fabricarea
altor produse din material plastic- cod CAEN
2229, avand ca principale faze ale procesului
tehnologic urmatoarele: recepţie materie
prima, pregatire material, injectie mase plastice, control calitate, ambalare, depozitare,
livrare la beneficiari. Masuri de protectie a
factorilor de mediu: Apa - platforme betonate,
canalizare menajera; Aer - ; Sol - platforme
betonate in halele de productie; Gestiune
deseuri -pubele; contracte cu operatori autorizati in vederea valorificarii si/sau eliminarii
deseurilor; Observatiile publicului formulate
in scris/informatiile privind potentialul
impact asupra mediului se depun/pot fi
consultate la sediul Agentiei de Protectia
Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN, judetul
Arad tel 0257-280331, 0257/280996, timp de
zece zile lucratoare dupa data publicarii
prezentului anunt.
l Anunt public privind decizia etapei de incadrare: SC Oberhauser Invest SRL, cu sediul in
municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr.
14B, judetul Maramures, titular al proiectului
„Imobil Multifunctional S + P + 4E + 5R Cu
Spatii Comerciale La Parter, Locuinte La Etaj
Si Parcare La Subsol” propus a fi amplasat in
municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, f.n.,
judetul Maramures, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de
catre Agentia pentru Protectia Mediului
Maramures, in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
mai sus mentionat. Proiectul deciziei de incadrare si motivele ce o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Maramures, cu sediul in localitatea
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Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramures, in
zilele de luni - joi intre orele 08:00 - 16:30 si
vineri intre orele 08:00 - 14:00, precum si la
urmatoarea adresa de internet http://apmmm.
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 Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures.
l Societatea Master Graphic Media SRL, cu
sediul social în Mun.București, Sector 3, Șos.
Dudești-Pantelimon, nr.42, Lotul 18, nr. cadastral 2741/18, număr de ordine în Registrul
Comerţului J40/10345/1998,
CIF:RO11186201, identificator unic la nivel
european (EUID): ROONRC.J40/10345/1998,
informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu
pentru activitatea de Confecționare de materiale publicitare (semnalistică luminoasă și
neluminoasă, printuri de interior și de exterior,
materiale pentru punctele de vânzare, mobilier personalizat cu destinație comercială,
obiecte scenografice și de decor, etc.), desfășurată în Șos.Dudești-Pantelimon, nr.42, Lotul
18, nr. cadastral 2741/18, sector 3, București.
Informații se pot solicita la sediul Agentiei
Pentru Protectia Mediului București din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul
Lacul Morii- in spatele benzinăriei Lukoil),
între orele 09:00-12:00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot depune la
sediul APM București în termen de 10 zile de
la data publicării prezentului anunț.
l Distribuție Energie Electrica Romania S.A.
-Sucursala Ploiești, titular al proiectului „MGS
în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor alimentați din LEA 20Kv Plopu -bucla
între LEA 20Kv Plopu și LEA 20Kv Pleașa 2
-Ocupare temporară terenuri fond forestier
pădurea Plopu, cu defrișare” anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția de Protecția Mediului
Prahova de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării
adecvate și nu se supune evaluării impactului
asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „MGS în alimentarea cu
energie electrică a consumatorilor alimentați
din LEA 20Kv Plopu -bucla între LEA 20Kv
Plopu și LEA 20Kv Pleașa 2 -Ocupare temporară terenuri fond forestier pădurea Plopu, cu
defrișare” propus a fi amplasat în comunele
Plopu și Bucov, jud.Prahova. 1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția mediului A.P.M.
Prahova din Ploiești, str. Gh.Gr.Cantacuzino,
nr.306, în zilele de luni-vineri, între orele 09:0013:00, precum și la următoarea adresă de
internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe pagina
de internet a autorității competente pentru
protecția mediului.

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza
licitatie vanzare mijloace fixe 09.04.2021,
ora-11:00. Informatii: 0248635500, cosmin.
chitu@hidroconstructia.com
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l ANUNT Privind organizarea licitatiei
pentru vanzarea armelor de vanatoare si a
unei arme de paza: R.N.P. - Romsilva prin
Directia Silvica Satu Mare, cu sediul in localitatea Satu Mare, str. Piata Eroii Revolutiei,
nr.12, Judet Satu Mare, telefon 0261717304,
fax 0261717306, organizeaza in data de
15.04.2021, ora 10:00, licitatie publica cu strigare, avand ca obiect ,,Vanzarea armelor de
vanatoare si munitie aferente si a unei arme
de paza militare ”, la sediul Directiei Silvice
Satu Mare.Documentatia de atribuire poate fi
preluata gratuit de la sediul unitatii , incepand
cu data de 01.04.2021. Armele ramase nevalorificate vor fi reoferite la urmatoarele licitatii
ce vor avea loc in data de: - 22.04.2021, ora
10:00;-29.04.2021, ora 10.00; -06.05.2021, ora
10:00
l UAT Comuna Ciulnita, cu sediul in
comuna Ciulnita, strada Matei Basarab nr. 68,
judetul Ialomita, CUI 4231903, tel/fax
0243218082, e-mail : primariaciulnita@yahoo.
com, organizeaza in data de 23.04.2021, licitatie in vederea concesionarii unui teren in
suprafata de 3125 mp situat in intravilan
Ciulnita, strada Nisipuri, nr. 8B din comuna
Ciulnita, judetul Ialomita, bun ce aparţine
domeniului privat al comunei pentru dezvoltarea unei afaceri in domeniul agricol si edificarea de constructii necesare functionarii in
conformitate cu propunerile specificate prin
PUD, HCL nr. 25/25.02.2021 si OUG 57/2019.
Documentatia de atribuire se poate procura
incepand cu data de 08.04.2021 de la Primaria
Comunei Ciulnita, sat Ciulnita, str. Matei
Basarab, nr. 68, jud.Ialomita. Data si locul la
care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 23.04.2021, ora 13:00 la sediul
administrativ al UAT Comuna Ciulnita,
respectiv sat Ciulnita , str Matei Basarab
nr.68, com. Ciulnita, jud. Ialomita. Data limita
de depunere a ofertelor: 23.04.2021, ora 10:00.
În cazul în care terenul nu se adjudecă, şedinţele de licitaţie se vor repeta în ziua de vineri,
ora 13:00, din prima şi a treia săptămână a
fiecărei luni calendaristice, data limită pentru
ofertelor fiind în acest caz ziua de joi, ora
15:00. Informaţii suplimentare: tel
0243218082 Compartimentul Cadastru si
Urbanism
l Comunicare privind anularea procedurii de
valorificare, prin licitație publică, deschisă, cu
strigare, a mijlocului fix Automobil Mixt Mitubishi L200: Având în vedere Anunțul De
Vânzare - Automobil Mixt Mitubishi L200 Prin Licitație Publică Deschisă, Cu Strigare (
din data de 30.03.2021), prin prezenta comunicare înștiințăm orice eventuală persoană
interesată că procedura de valorificare, prin
licitație publică, deschisă, cu strigare, a mijlocului fix Automobil Mixt Mitubishi L200,
făcută publică, conform HG 841/1995, cu
modificările și completările ulterioare, în data
de 30.03.2021 SE ANULEAZĂ. Prezenta
comunicare va fi făcută publică în aceleași
condiții ca și anunțul inițial.
l CII Petcu Viorica, in calitate de administrator judiciar al societatii Melpom International SRL, avand Cod de identificare fiscala
34481740, sediul social in comuna Izvoarele,
sat Homorâciu, nr. 259, jud. Prahova, numar
de ordine in registrul comertului J29/659/2015,
notifica deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitorului Melpom

International SRL conform Sentintei nr.
133/12.03.2021 pronuntata de Tribunalul
Prahova, Sectia a II-a Civila, de Contencios
A d m i n i s t r a t i v s i F i s c a l i n d o s a r n r.
4464/105/2019*. Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor
asupra averii debitoarei este 23.04.2021. Alte
termene stabilite prin sentinta de deschidere a
procedurii: termen limită de depunere de către
creditori a opoziţiilor: 10 zile de la primirea
notificării; termen de soluţionare a opoziţiilor:
10 zile după formularea acestora; termenul
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, publicarea in BPI a tabelului preliminar al creantelor este 13.05.2021; termenul
limita pentru solutionarea eventualelor
contestatii si pentru definitivarea tabelului
creantelor este 04.06.2021; Adunarea creditorilor. Se notifica faptul ca prima Adunare a
creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str.Splaiului, nr.26, bl.
34R2, ap.2, jud.Prahova in data de 18.05.2021,
ora 13:30, ordinea de zi urmand a fi anuntata
ulterior prin Convocator.
l Comuna Strunga, județul Iași, având CUI
4541041, Tel/Fax 0232714260, organizează
negociere directă în data de 14.04.2021, orele
11:00, în vederea concesionării suprafeței de
319,59 ha situată în tarlalele: T26, 15, 16, 25,
24, 7, 69, 111, 125 ,105 ,74, 100, 91, 88, 90 ,6 pe
trupuri de pajiște, ce se pot regăsi în caietul de
sarcini (Anexa nr. 2), pășune ce este proprietate publică a comunei Strunga, județul Iași.
Caietul de sarcini va putea fi achiziționat de la
sediul Primăriei Comunei Strunga, jud. Iași,
începând cu data de 05.04.2021, de la compartimentul achiziții publice/taxe si impozite,
între orele 08:00- 14:00, după achitarea taxei
de 100 lei la casieria unității. Ofertele se
depun la registratura Primăriei Comunei
Strunga, în plic închis, pe data de 14.04.2021,
în două exemplare, pana la ora 10:00. Sedința
publică de deschidere a ofertelor va fi in data
de 14.04.2021, ora 11:00. Informații suplimentare se pot obține la sediul Primariei Comunei
Strunga sau la tel. 0232714260. Instituția
competentă în soluționarea litigiilor apărute și
teremenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Pașcani, str. Grădiniței nr.8, tel.
0232762171”.
l Tribunalul Vrancea, cu sediul în Focșani,
str.Republicii, nr.96, judeţul Vrancea, organizează, în conformitate cu prevederile HG
nr.841/23 octombrie 1995 privind procedurile
de transmitere fără plată şi de valorificare a
bunurilor aparţinând instituţiilor publice,
modificată şi completată, Anexa 2, licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru vânzarea
de bunuri care nu mai sunt necesare propuse
la casare, după cum urmează: Nr. crt.;
DENUMIRE; UM; Cant., PU. 1; 2; 3; 4; 5. 1;
Autoturism Dacia Solentza; buc; 1; 3.400.
Bunul poate fi vizionat la sediul Judecătoriei
Adjud în perioada 31.03.2021-15.04.2021,
până la ora 10.00. Precizăm că bunul scos la
licitație nu este în stare de funcționare. Adresa
la care se organizează licitaţia: sediul Tribunalului Vrancea, str.Republicii, nr.96, judeţul
Vrancea, camera de consiliu etajul I. Data şi
ora organizării licitaţiei: 15.04.2021, ora 13:00.
Data limită pentru depunerea documentelor
de participare la licitaţie: 15.04.2021, ora
12.00, la registratura Tribunalului Vrancea.
Datele următoarelor licitaţii în caz de neadjudecare: 20.04.2021, ora 12:00 şi dacă este cazul

în data de 26.04.2021, ora 12:00. Datele limită
pentru depunerea documentelor de participare la licitaţie în aceste cazuri sunt:
20.04.2021, ora 10:00 şi respectiv 26.04.2021,
ora 10:00. Relaţii cu privire la desfăşurarea
l i c i t a ţ i e i s e o b ţ i n l a n r. d e t e l e f o n :
0237.216.600, int.221- Tamas Viorel, fax:
0237.612.665, e-mail: viorel.tamas@just.ro;
persoane de contact: Tamas Viorel. Condiţii de
participare: la licitaţie poate participa orice
persoană fizică sau juridică potenţial cumpărătoare, care prezintă următoarele documente:
1)Chitanţă de achitare a taxei de participare
la licitaţie. Taxa de participare la licitaţie în
valoare de 10Lei se achită cu numerar la casieria Tribunalului Vrancea sau prin ordin de
plata în contul RO73TREZ 6915005XXX
000087 deschis la Trezoreria Focșani,
CUI:4297673 şi nu se returnează participanţilor. 2)Copie conform cu originalul a certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului
şi codul fiscal, pentru persoanele juridice
române, sau actul de identitate pentru
persoanele fizice. Câştigătorul licitaţiei este
obligat să semneze contractul de vânzare-cumpărare şi să achite integral preţul adjudecat al
bunului în termen de 5 zile de la data licitaţiei.
Transportul bunurilor de la sediul Tribunalului Vrancea la sediul/adresa cumpărătorului
este asigurat de cumpărător.
l Anunț De Licitație Publică / 1. Informații
generale privind autoritatea contractantă:
Primăria Comunei Slobozia Mândra cu sediul
în comuna Slobozia Mândra, județul
Teleorman, strada Principală 1907, cod fiscal:
4652821, tel/fax: 0247539046, email:primariasloboziamandratr@gmail.com, persoana de
contact: Andrei Nina Daniela. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație: Primaria comunei Slobozia Mandra,
judetul Teleorman, organizeaza licitație
publică pentru închirierea unui imobil în
suprafața de 55,8 m.p destinat activităților
medicale, amplasat in incinta dispensarului
comunal. Închirierea se face în conformitate
cu prevederile art. 333 si art. 335 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a HCL
nr.7/25.02.2021. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in caietul de
sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalitatile prin
care persoanele interesate pot intra in posesia
unui exemplar al documentatiei de atribuire:
www.slobozia-mandra.ro , la cerere la sediul
institutiei sau electronic, prin e-mail. 3.2
Denumirea si datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul institutiei de la
care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Primaria comunei
Slobozia Mandra, strada Principala 1907, nr.
129, judetul Teleorman. 3.3 Costul si conditiile
de plata pentru obtinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ: nu
este cazul. 3.4 Data limită pentru solicitarea
clarificărilor este 29.04.2021, ora 15.30. 4.
Informații privind ofertele: 4.1 Data limită
pentru depunerea ofertelor: 11.05.2021, ora
15.30. 4.2 Adresa la care se depun ofertele:
Primăria comunei Slobozia Mândra, strada
Principală 1907,nr.129, comuna Slobozia
Mandra, județul Teleorman. 4.3 Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1
exemplar. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
12.05.2021, ora 10.00 la sediul Primăriei

comunei Slobozia Mândra, comuna Slobozia
Mândra, strada Principală 1907,nr. 129,
județul Teleorman. 6. Denumirea instanței
competente în soluționarea litigiilor: Tribunalul Teleorman, Secția de Contencios Administrativ-Fiscal, Alexandria, str.Ion Creanga,
nr.53, judetul Teleorman, tel:0247406016,
email: tr-teleorman-regcaf@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate: 30.03.2021.
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, cu sediul profesional Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF
26176834, atribut fiscal RO, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență
RFO-II-0412, în calitate de lichidator judiciar
al societății Melania New SRL, cu sediul în
Aleșd, str. Richter Karoly, nr.2, jud. Bihor,
CUI 31555559, număr de înregistrare la
Registrul Comerțului J05/686/2013, societate
în faliment, in bankruptcy, en faillite, proced u r ă c e f a c e o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
3547/111/2019 af lat pe rolul Tribunalului
Bihor, în conformitate cu prevederile Legii
85/2014 și regulamentului de vânzare aprobat
în ședința adunării creditorilor din data de
25.03.2021, scoatem la vânzare prin licitație
publică bunurile mobile din patrimoniul societății debitoare, în natură: 1) Mijloace auto, în
speță autoutilitară Iveco Stralis 460 37.500,00 lei, Stivuitor STILL R60/16 6.800,00 lei, Stivuitor PIERALISI FLASH
3.15 - 7.300,00 lei, Stivuitor FIAT OM E3/15 6.300,00 lei, Stivuitor FIAT OM E3/29 8.300,00
lei și Autoturism MAZDA CX7 - 12.700,00 lei
și 2) Utilaje specializate în confecționarea
încălțămintei 224 poziții ce cuprind un număr
total de 1.090 utilaje (mese de cusut, mașini de
cusut, prese, bandă transport, ștanțe, transpalete, scaune etc.) la un preț total de
1.349.900,00 lei. Licitațiile publice vor avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din Oradea,
str. Avram Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor, la
data de: 08.04.2021, iar în caz de nereușită
aceasta se reia la următoarele date:
22.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021,
24.06.2021, la aceeași oră și aceeași adresă. În
situația în care bunurile nu se valorifică în
cadrul licitațiilor publice anunțate, după data
ultimei licitații, începând cu ziua imediat
următoarele, timp de 30 de zile, orice persoană
interesată va putea formula ofertă de cumpărare care va cuprinde în mod obligatoriu
informații privind ofertant, prețul oferit,
modalitatea de plată a prețului. În situația
depunerii unor oferte de cumpărare în perioada desfășurării licitațiilor acestea vor fi
respinse ca inadmisibile, ofertantul fiind
îndrumat să participe la licitația publică sau
să depună oferta la finele perioadei de licitații.
Participanții la licitație trebuie să consemneze,
cel mai târziu până la începerea licitației, cel
puțin 10% din prețul de începere a licitației
pentru bunurile pentru care licitează în contul
unic de insolvență al debitoarei deschis la
Libra Internet Bank, cod IBAN
RO55BREL0002002528040100. Totodată
condiție pentru participare la procedura de
licitație este achiziționarea caietului de sarcini
la prețul de 1000 lei. Vânzarea la licitație se
va face în mod public de către lichidatorul
judiciar care va oferi bunurile spre vânzare
prin 3 strigări succesive. Bunurile se adjudecă
celui care, după 3 strigări succesive, făcute la
intervale de timp care să permită opțiuni și
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supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar
atunci când există un singur concurent, acesta
a oferit prețul de începere a licitației. Informații suplimentare se pot obține de la lichidator: Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
l 1.Primăria Orașului Făget, str. Calea Lugoj,
nr. 25, cod poștal 305300, județ Timiș, cod
fiscal: 2509958, telefon 0256/320.494, fax
0256.320.611, e-mail: plfaget@online.ro, organizează licitație publică pentru închirierea
unui spațiu, în suprafață utilă de 23mp, din
imobilul Casă de Cultură, situat în oraș Făget,
str. Calea Lugojului, nr. 28, în scopul funcționării în regim de oficiu/ghișeu a firmelor. 2.
Licitația publică va avea loc la sediul Primăriei Orașului Făget, str. Calea Lugojului, nr.
25, județ Timiș, la data de 26.04.2021, ora
14:00. 3. Documentația de atribuire se poate
obține de la sediul Primăriei Orașului Făget
-Compartiment Urbanism, contravaloare
documentației este de 20Lei se achită numerar
la casieria Primăriei Orașului Făget sau în
contul RO91TREZ62821180250XXXXX
Trezoreria Făget și este nerambursabilă. 4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor
este 12.04.2021, ora 12:00. 5. Oferta va fi
depusă într-un plic sigilat 1 exemplar original,
însoțită de garanția de participare până cel
târziu în data de 23.04.2021, ora 10:00, la
Registratura Primăriei Orașului Făget. 6.
Cuantumul garanției de participare este de
300 de lei. 7. Orice contestații formulate împotriva actelor premergatoare încheierii contractului de închiriere se înregistrează la sediul
Primăriei Orașului Făget, în termen de 3 zile
lucrătoare de la primirea rezultatului licitației.
La Tribunalul Timiș, Piața Țepeș Vodă, nr.2,
etajul 1, Timișoara, județul Timiș, cod poștal
300055, adresa e-mail tr-timis-reg@just.ro,
telefon 0256.498.054, fax 0256.221.990, în
termen de 6 luni de la comunicarea deciziei.
8.Prezentul anunț de licitație a fost transmis
în data de 31.03.2021 spre publicare, în Monitorul Oficial al României, Partea VI-a, într-un
cotidian de circulație națională și într-unul de
circulație locală, precum și pe pagina de
internet www.primariafaget.ro. Informațiile
suplimentare se obțin de la sediul Primăriei
Orașului Făget -Compartiment Urbanism, str.
Calea Lugojului, nr. 25, județ Timiș.
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: Comuna Târnova, comuna
Târnova, sat Târnova, nr. 376, județul Caraș
Severin, telefon/fax 0255/234.704, e-mail:
primaria@tarnova.ro, cod fiscal 3227262. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: pajiști alpine ale comunei Târnova
situate pe raza U.A.T.Zăvoi, județul Caraș
Severin, în suprafață totală de 166,75Ha,
conform caietului de sarcini, aflate în domeniul public al Comunei Târnova, conform
H.C.L. nr. 22/30.03.2021 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333. 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 Registratură. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul insti-
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tuției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: se poate obține
de la Compartimentul Registratură din cadrul
Primăriei Comunei Târnova, comuna
Târnova, nr. 376, județul Caraș Severin. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 250 lei/exemplar, se achită la
Casieria Primăriei Târnova, comuna Târnova,
sat Târnova, nr. 376, județul Caraș Severin.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.04.2021, ora 14:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 22.04.2021, ora 12:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Târnova, comuna Târnova, Compartimentul Registratură, nr. 376, județul Caraș
Severin. 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 ședința publică de deschidere
a ofertelor: 22.04.2021, ora 14:00, Primăria
Comunei Târnova, comuna Târnova, nr. 376,
județul Caraș Severin. 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 Caraș Severin, Reșița, Str.
Horea, nr. 2-4, județul Caraș Severin, telefon
0255/213.304, fax 0255/211.554; e-mail:
ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 31.03.2021.
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: Comuna Târnova, comuna
Târnova, sat Târnova, nr. 376, județul
Caraș-Severin, telefon/fax 0255/234.704,
e-mail: primaria@tarnova.ro, cod fiscal
3227262. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: pajiști
U.A.T.Târnova, județul Caraș-Severin, în
suprafață totală de 241,4775Ha, conform caietului de sarcini, aflate în domeniul public al
C o m u n e i Tâ r n o v a , c o n f o r m H . C . L .
nr.23/30.03.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art.332-333. 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 Registratură. 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: se poate obține de la
Compartimentul Registratură din cadrul
Primăriei Comunei Târnova, comuna
Târnova, nr. 376, județul Caraș-Severin. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 250 lei/exemplar, se achită la
Casieria Primăriei Târnova, comuna Târnova,
sat Târnova, nr. 376, județul Caraș-Severin.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.04.2021, ora 14:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 22.04.2021, ora 12:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria

Comunei Târnova, comuna Târnova, Compartimentul Registratură, nr.376, județul
Caraș-Severin. 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 ședința publică de
deschidere a ofertelor: 22.04.2021, ora 14:00,
Primăria Comunei Târnova, comuna Târnova,
nr.376, județul Caraș-Severin. 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 Caraș-Severin, Reșița, Str.
Horea, nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefon
0255/213.304, fax 0255/211.554; e-mail:
ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 31.03.2021.
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: Unitatea Administativ Teritorială
Comuna Crăciunelu de Jos, cu sediul administrativ în comuna Crăciunelu de Jos, Str. 6
Martie, nr.131, județul Alba, cod poștal
517260, telefon/fax 0258/883.501, e-mail:
prim_craciuneludejos@yahoo.com, adresa
site: www.craciuneludejos.ro, cod fiscal
4561944. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Imobil din domeniul
public al U.A.T.Crăciunelu de Jos, cu destinația de cabinet medical -medicină dentară în
suprafață de 19,24mp și spații comune (hol,
sală de așteptare și WC) în suprafață de
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6,50mp, reprezentând cota indiviză din suprafața totală de 30,52mp, situat în incinta
Dispensarului uman Crăciunelu de Jos, din
comuna Crăciunelu de Jos, sat Crăciunelu de
Jos, Str. 6 Martie, nr. 131, județul Alba. Închirierea se face conform art.332-348 din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.10/20.02.2020. 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 Financiar
Contabil. 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: se pot
obține de la Compartimentul Finaciar
Contabil din cadrul Primăriei Crăciunelu de
Jos, Str. 6 Martie, nr. 131, județul Alba.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: 50Lei, ce se
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei
Crăciunelu de Jos. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 22.04.2021, ora 12:00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 04.05.2021, ora 09:00,
la sediul Primăriei Comunei Crăciunelu de
Jos. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Crăciunelu de Jos, Str. 6 Martie,
nr. 131, județul Alba. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar original, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
07.05.2021, ora 10:00, Primăria Crăciunelu de
Jos, Str. 6 Martie, nr.131, 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: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Alba, Alba
Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, județul Alba,
telefon 0258/813.510, fax 0258/811.184,
e-mail: tribunalul.alba@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 31.03.2021.
l Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva cu
sediul in Bucuresti, sector 2, str. Petricani nr.
9A prin Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în
Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj, CUI
13734491, telefon 0260-631170, fax 0260633331, organizează în data de 06.05.2021,
orele 10:00, la sediul Direcţiei silvice Sălaj,
licitaţie publică cu strigare, în vederea
vânzării activului denumit ,,Punct Achizitie
Marca”. Constructia „Punct Achizitie Marca”
este situata în localitatea Marca, jud. Sălaj,
O.S. Magura Simleu Silvaniei, UP VI
Halmasd, u.a. 757C1, fiind utilizat in trecut
ca puncte de achizitie a fructelor de padure.
Terenul cu suprafaţa de 1200 mp este proprietatea Statului Român, cu drept de administrare operativă în favoarea Direcţiei Silvice
Sălaj. Terenul aferent construcţiei în suprafaţă de 1200 mp, nu va face obiectul vânzării,
acesta urmând să fie concesionat pe o perioada de 49 ani după vânzarea construcţiei, în
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data
încheierii contractului de vânzare-cumpărare
a activului. Relaţii suplimentare se pot obţine
la nr. de telefon 0260631170, persoană de
contact ing. Muresan Vlad. Cererile de participare la licitatie vor depune la sediul Direcţiei silvice Sălaj. Termenul limita pentru
depunerea documentelor necesare inscrierii la
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licitatie este data de 05.05.2021, orele 16:00.
Preţul de pornire la licitaţie este de 12600 lei
fără TVA. Metoda de vanzare a activului „
Punct Achizitie Marca” este prin licitatie
publica deschisa cu strigare. Garanţia de
participare este de 630 lei, iar taxa de participare de 100 lei, fără TVA. Locul desfasurarii
licitatiei este Direcţia silvică Sălaj, cu sediul
în Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj in
data de 06.05.2021 orele 10:00 pentru
IMM-uri si orele 11:00 pentru persoanele
fizice si juridice. Documentele necesare
inscrierii la licitatie sunt urmatoarele: a)
Cererea de inscriere la licitatie, cu specificarea activelor pentru care liciteaza; b) Documentele care certifica identitatea si calitatea
ofertantului; c) Imputernicirea acordata
reprezentantului ofertantului (daca este
cazul); d) Dovada achitarii garantiei si taxei
de participare. Documentele care certifica
identitatea si calitatea ofertantului sunt
urmatoarele: a) Pentru persoanele juridice
romane: 1. copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrul comertului,

de pe actul constitutiv, inclusiv toate actele
aditionale relevante, si de pe certificatul de
inregistrare fiscala; 2. scrisoare de bonitate
financiare, eliberata de o societate bancara
romana; 3. dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de
atestare fiscala eliberat de organul fiscal
competent, insotit de ordinele de plata prin
care s-a efectuat plata obligatiilor inscrise in
certificat; 4. declaratia pe propria raspundere
ca nu se afla in reorganizare judiciara sau
faliment; b) pentru persoanele juridice
straine: 1. actul de inmatriculare a societatii
comerciale straine; 2. scrisoare de bonitate
financiara, eliberata de o banca straina cu
care o banca romana are relatii de corespondenta; 3. declaratie pe propria raspundere ca
nu se afla in reorganizare judiciara sau faliment. c) pentru comercianti, persoane fizice
sau asociatii familiale: copie de pe actul de
identitate si de pe autorizatia de functionare
eliberata de autoritatea competenta sau de pe
actul legal de constituire, dupa caz, precum si
certificatul de atestare fiscala eliberat de

organul fiscal competent; d) pentru persoanele fizice romane: copie de pe actul de identitate si de cazier judiciar; e) pentru
persoanele fizice straine: copie de pe pasaport
si certificatul de cazier judiciar; Documentaţia pentru licitaţie se poate procura de la
sediul Direcţiei Silvice Sălaj, începând cu
data de 01.04.2021. Costul acesteia este de 25
lei, cu TVA inclus. Intreprinderile mici si
mijlocii au prioritate la cumpararea activului
supus vanzarii, pentru ele organizandu-se
prima licitatie, urmand ca in acceasi zi sa se
mai organizeze o licitatie daca activul a ramas
neadjudecat de catre IMM-uri.

PIERDERI
l SC Ecojul Impex SRL, CUI:27998388, am
pierdut Certificat CUI. Îl declar pierdut.
Tel.0737.015.512.
l Pierdut documentatia ce a stat la baza eliberarii autorizatiei de constructie emisa de
Primaria Sector 5, in oct. 2009, pe numele

Ciomirdac Paula domiciliata in str. Istrate
Oprea, nr. 3, sect. 5. Le declar nule.
l Subscrisa, SC ARD RL Security SRL, cu
sediul în Craiova, Bulevardul Carol I nr.48,
CUI 35263441, J16/1911/2015, declară nule
biletele la ordin seria RZBR3AE, numerele
cuprinse între 0525452-0525459, ca urmare a
încetării pe data de 27.03.2021 a contractului
de leasing operațional nr.1225/04.12.20217
încheiat cu BT Operational Leasing SA.
l Subscrisa, Aero Motorsport S.R.L., cu sediul
social în București, sectorul 5, str.Firuța,
nr.11A, camera 2, biroul nr.2, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr.J40/6198/2016, EUID: ROONRC.
J40/6198/2016, CUI 36014082, reprezentată
legal prin Adrian-Marian Apostol, în calitate
de administrator, declară pierderea Certificatului constatator eliberat la data de 20.05.2019,
în baza declarației pe proprie răspundere
nr.264731/ 16.05.2019. Declar certificatul nul.

