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OFERTE SERVICIU
l SC La Safi Lebanese Food SRL, cu
sediul în București, sector 2, angajează
bucătar (2 posturi) COR 512001, ajutor
bucătar (3 posturi) COR 941101, pentru
punctul de lucru al companiei din sector
1, București. Candidații eligibili sunt
rugați să transmita CV-ul la adresa de
e-mail: universal_650@yahoo.ro. Candidații eligibili vor fi contactați telefonic.
l Grădinița cu program prelungit nr. 2 –
Brăila organizează concurs pentru
ocuparea a 2 (două) posturi de îngrijitoare
Grădinița cu program prelungit nr.5 -1,5
post, Grădinița cu program normal nr.22
-0,5 post în data de 23 iulie 2021 ora 9,00.
Dosarele se depun la Grădinița cu
program prelungit nr.2- Brăila situată pe
strada Piața Poporului nr.7 în perioada
02-15 iulie 2021 în intervalul orar 10,0013,00.
l Angajăm confecționeri mașiniști în
industria textilă, SC BEN VESEN SRL
Călărași. Relații la telefon: 0739.458.444.
l Asoc. ICAM cu sediul în comuna
Pătrăuți, nr.13, jud.Suceava, angajează:
operator introducere, validare și prelucrare date și menajera. Limbi străine și
experiență în sistemul educațional CLA
cerute. Persoanele interesate vor depune
CV-uri +foto la sediu asociației sau pe
mail: icamoffice@icamro.org.
l Cikautxo RO Rubber&Plastic,
companie multinațională, recrutează
personal în vederea întregirii echipei sale
de la Câmpia Turzii. Confecționer de
produse din cauciuc, COR 814103. Cerințele postului: -Studii medii; -Experiență pe
un post similar minim 3 ani. Atribuții:
-Confecționarea produselor din cauciuc în
conformitate de fisele de fabricație
prezentate respectând parametrii normali
de funcționare a utilajelor folosite.
-Cunoașterea produselor fabricate și a
utilajelor de la autoclavă și confecționarea
produselor din cauciuc conform planului
de producție; -Realizarea procedeelor de
încărcare și descărcare matriță autoclavă,
încarcare și descărcare cărucior, manipulare matriță autoclavă, cu scopul realizării
producție și calități stabilite. Oferim:

-Pachet salarial atractiv; -Tichete de masă;
-Asigurare medicală privată, transport;
-Alte bonusuri legate de performanță.
Persoanele interesate sunt rugate să își
depună CV la sediul societății, Câmpia
Turzii, Str.Laminoriștilor, nr.163, Jud.Cluj.
l Primăria comunei Ciulniţa, str. Matei
Basarab, nr.68, judetul Ialomita, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de şef serviciu –
funcție de conducere, grad profesional I,
din cadrul Serviciului de salubrizare Ciulnița. Probele stabilite pentru concurs sunt:
- proba scrisa in data de 23.07.2021, ora
10:00; - interviul in data de 28.07.2021 ora
10,00. Ambele probe se vor defăşura la
sediul Primăriei comunei Ciulniţa, str.
Matei Basarab, nr. 68, jud. Ialomița.
Termenul de depunere al dosarelor 10 de
zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III
a,respectiv până la data de 15.07.2021,
orele 12,00, la registratura primăriei.
Condiţii de participare la concursul de
recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şef serviciu – funcție de
conducere: -să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art. 3 din HG nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare,
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul de licenţă în ştiinţe juridice sau
administrative. -vechime - 5 ani. Relaţii
suplimentare privind depunerea dosarelor
se pot obține de la Chițu Nela-inspector
SPCEP, str. Matei Basarab, nr. 68, jud.
Ialomița, tel/fax: 0243 218082, e-mail
primariaciulnita@yahoo.com.
l Serviciul Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare
Gorj, cu sediul în Târgu Jiu, str. Victoriei,
nr.4, etaj2, în temeiul Hotărârii de Guvern
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru
ocuparea a 2 (două) posturi contractuale
de execuţie vacante, pe perioadă nedeter-

minată. Condiţii specifice de participare la
concurs. I.Inspector de specialitate, gradul
profesional debutant la Serviciul de Gestionare a Deşeurilor -studii superioare de
lungă durată absolvite /studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, în domeniul: ştiinţe inginereşti (specializările, agricol, horticol,
ingineria mediului, ingineria resurselor
vegetale şi animale, îmbunătăţiri funciare
şi dezvoltare rurală), ştiinţe juridice şi
economice; -vechime în specialitate: nu
necesită. II.Inspector de specialitate,
gradul profesional II la Serviciul de Salubrizare -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul ingineriei mediului/protecţia
mediului; 2.studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţe economice şi drept, dar
şi: 3.să fie absolvent al unui curs de specializare/calificare în domeniul managementului de mediu (responsabil de mediu,
specialist în managementul deşeurilor,
auditor de mediu, responsabil cu gestiunea deşeurilor etc.) organizat de instituţii
autorizate, în condiţiile legii. 4.vechime în
specialitate: minimum 1 an. Concursul se
va desfăşura la sediul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, strada
Victoriei, nr.4, etaj 2 sau, după caz, la
sediul Bibliotecii Judeţene „Cristian Teii”
Gorj, Calea Eroilor, nr.23, Târgu Jiu,
astfel: -23 iulie 2021, ora 09.00 proba
scrisă, proba interviu în maxim 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Dosarele de concurs se depun în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a IlI-a, la sediul instituţiei, Compartiment resurse umane,
relaţii publice, secretariat şi administrativ,
camera 244, telefon/fax 0253/216.132,
adresă de e-mail: sigdasaori@yahoo.com.

CITAŢII
l Numita Serban Gabriela, cu domiciliul
legal in mun. Galati, str. Calugareni nr. 15,
bl. T7, ap. 18, jud. Galati, este citata la
Tribunalul Galati in data de 12.07.2021, in
dosarul civil nr. 4282/121/2020, sala 3, ora
09:00 in proces cu DGASPC Galati,
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avand ca obiect o actiune formulata in
temeiul Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei.
l Se citează numitul Cuș Adrian, în calitate de pârât, în dosarul 10273/280/2020,
aflat pe rolul Judecătoriei Pitești, termen
01.07.2021.
l Numitul Dănilă Irimie publică în baza
dispoziției judecătoriei este pe rolul acestei
instanței care este înregistrat dosarul civil
nr.623/322/2019. Privind regulamentul
Dănilă irimie domiciliat în com.Zagon, sat
Zagon, nr. 1026-1027, județul Covasna,
având ca obiect dobindirea apetența a
dreptului de proprietate prin uzul capiune
de peste 20 de ani alin.1 din lege
nr.115/1938 legea nr.7/1996 ANCP asupra
imobilui înscris în CF nr.24962 Zagon nr
top 1705/3 provenită din vechi nr 1137
Zagon, având ca proprietar titular pe
numita Csakany Zsuzsanna și Cf nr.23953
Zagon nr top 1709/2, 1710 provenit din
Cf vechi nr.1 Zagon, având ca proprietar
tubular com.Zagon.
l Subsemnata, Vicol Magda - Elena,
domiciliată în or. Săveni, str. Ştefan cel
Mare, nr. 124, jud. Botoşani chem în judecată pe numiţii Gheorghe Adriana, cu
ultima reşedinţă cunoscută în Belgia,
Martos Perez Juan Jesus, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Spania, în calitate
de pârâţi alături de Martos- Clim Adriana
si Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei Or. Săveni, pentru a se dispune instituirea tutelei pentru Martos- Clim Adriana,
numirea mea în calitate de tutore al acesteia pentru a reprezenta în faţa tuturor
instituţiilor publice şi autorităţilor publice
locale şi centrale pentru a-i apăra interesele în condiţii corespunzătoare, pentru a
obţine drepturile necesare şi specifice care
îi revin, inclusiv pentru efectuarea demersurilor necesare obţinerii cărţii de identitate şi pentru a fi reprezentată în faţa
instituţiilor de învăţământ frecventate de
minoră, sau care urmează a fi frecventate,
în absenţa pârâţilor, Gheorghe Adriana şi
Martos Perez Juan Jesus, părinţii acesteia
sau până când aceştia îşi reiau atribuţiile
părinteşti, acţiune ce face obiectul dosarului nr. 970/297/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Săveni, jud. Botoşani.

DIVERSE
l Asociaţia Composesorală Livadia
Dealu Mare cu sediul în Comuna Baru,
sat Livadia, nr. 164 jud. Hunedoara‚ aduce
la cunoştinţa publicului că decizia etapei
de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea
de adoptare a planului cu aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei
se pot face în scris la sediul APM Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în
termen de 10 zile calendaristice de la
apariţia anunţului.
l SC Bravo Romeo SRL, având sediul în
Str.Londra, nr.18A, et.2, ap.8, sector 1,
localitatea București, titular al planului/
programului documentație de urbanism
faza PUZ- Modificare PUZ Ansamblu
Locuințe și dotări aferente, din județul
Ilfov, localitatea Voluntari, tarla T4,
parcela A93/2, 121/1, identificat cu nr.
cadastral 5562/2/1, intabulat în Cartea
Funciară nr. 110762, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului /programului poate fi consultată
la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1,
sector 6, de luni până joi, între orele 09.0013.00. Observații/ comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM Ilfov,
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440) în termen de 18 zile de la
data publicării anunțului.
l Lichidatorul judiciar provizoriu
Cabinet Individual de Insolvență
„Murariu Răzvan-Constantin” notifică
deschiderea procedurii falimentului prin
procedura simplificată împotriva debitorului Gold Hotel Management SRL, cu
sediu social în loc.Sinaia, orașul Sinaia,
bulevardul Ferdinand, nr.15B, mansarda
1, ap. 12, județul Prahova, CP 106100,
prin Încheierea de ședință din data de
23.06.2021 pronunțată de Tribunalul
Prahova- Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Dosar
nr.2794/105/2021, cu următoarele
termene: Termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor
asupra averii debitorului: 15.07.2021;

Termenul de verificare a creanțelor, de
întocmire, afișare şi comunicare a tabelului preliminar de creanțe: 23.07.2021;
Termen de depunere a contestațiilor
împotriva tabelului preliminar de creanțe:
02.08.2021; Termen limită pentru întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului
definitiv al creanțelor: 17.08.2021;
Termenul pentru realizarea primei
Adunări Generale a Creditorilor:
20.08.2021; Termenul limită de depunerea
de către creditori a opozițiilor la sentința
de deschidere a procedurii: 10 zile de la
data primirii prezentei Notificări potrivit
Încheierii de ședință din 23.06.2021;
Termenul de soluționare a opozițiilor la
sentința de deschidere a procedurii: 10 zile
de la expirarea termenului de formulare a
opozițiilor menționat anterior. În temeiul
art.145 alin.2 din Legea nr.85/2014 privind
procedura insolvenței s-a ridicat dreptul
de administrare al debitorului și s-a dispus
dizolvarea acesteia.
l Anunț public privind decizia etapei de
încadrare. APM Ialomița și SC Cromatec
Plus SRL, cu sediul în comuna Snagov, sat
Tâncăbești, strada Petre Ispirescu, nr.1,
Jud.Ilfov, titular al PUZ „Înființare
unitate de producție”, propus a fi
amplasat în oraș Fierbinți-Târg, Șos.Gării,
nr. cadastral 28032, jud. Ialomița, anunță
publicul interesat asupra deciziei etapei de
încadrare: -nu este necesară evaluarea de
mediu și nu este necesară evaluarea adecvată, planul urmând a fi supus procedurii
de adoptare fără aviz de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra
mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul APM Ialomița, loc.Slobozia,
str.Mihai Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi,
între orele 08.00-16.30, vineri, între orele
08.00-14.00. Observațiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM
Ialomița în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.
l Această informare este efectuată de:
S.C. Eurogenetic S.R.L., Balș, str.Nicolae
Bălcescu, nr.19, bl.C, sc.3, ap. 40, jud.Olt,
tel.0749.168.460 ce intenţionează să solicite de la S.G.A.Olt aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea lucrărilor Stație
distribuție carburanți auto amplasate în
loc. Balș, str. Nicolae Titulescu, nr. 126B,
jud.Olt. Această investiţie este: nouă. Ca
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rezultat al procesului de producţie vor
rezulta permanent următoarele ape uzate:
tehnologic ce se vor evacua în bazin vidanjabil după ce au fost epurate prin ministație epurare și separator. Această
solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată.
l La Judecătoria Slatina, jud.Olt, se află
pe rol dosar nr.5301/311/2021 având ca
obiect „declararea judecătorească a morţii
numitei Petrescu P. Elena, în baza art.49
Cod Civil” reclamant Petrescu Mihai; mai
sus numita Petrescu P.Elena, născută în
anul 1905, în localitatea Poboru, jud.Ol,t a
fost fiica numiţilor Petrescu Petre
(Zdreanţă) şi Petrescu Ana/Anuţa.
Persoanele care au un interes în prezenta
cauză se pot adresa Judecătoriei Slatina,
jud.Olt, în dosar nr.5301/311/2021, în
termenul legal de la publicarea acestui
anunţ.

LICITATII
l S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu sediul in
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310,
organizeaza la sediul sau “procedura
simplificata”, cu oferte de pret in plic
inchis, in vederea atribuirii contractului
„materiale de constructii”. Procedura de
achizitie se va desfasura conform prevederilor “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC
CITADIN SA Iasi. Pentru participare la
procedura de achizitie, ofertantii trebuie
sa indeplineasca conditiile cerute in
“Documentatia de achizitie”. Documentatia de achizitie va fi postata pe site-ul
societatii www.citadinis.ro si va fi accesata
pana pe data de 07.07.2021 pe baza de cod
unic de acces, ce va fi comunicat doar
persoanelor care solicita in scris accesul la
documentatie cu date de identificare clara
si cu declaratie pe propria raspundere
privind siguranta informatiilor pentru
evitarea introducerii unor virusi in
sistemul informatic al societatii. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut. Documentatia
de ofertare va fi depusa la sediul SC
CITADIN SA pana la data de 07.07.2021
ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea
loc la data de 07.07.2021, ora 12:00, la
sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0751048290; e-mail: achizitii_citadin@yahoo.com.
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l Primăria comunei Râmnicelu, judeţul
Brăila organizează licitaţie publică în
vederea închirierii unor terenuri aflate în
proprietatea privată a comunei Râmnicelu, după cum urmează: -teren extravilan
neagricol şi neproductiv în suprafaţă de
3,82ha; -teren extravilan acoperit cu ape şi
stuf în suprafaţă de 7,74ha; -teren arabil
extravilan în suprafaţă de 1,25ha; -teren
intravilan în suprafaţă de 12,12ha. Datalimită pentru solicitarea clarificărilor:
15.07.2021, ora 16.00. Data- limită de
depunere a ofertelor, adresa de depunere:
26.07.2021, ora 16.00, la Primăria
comunei Râmnicelu, sat Râmnicelu, str.
Brăilei, nr.31, judeţul Brăila. Data şi locul
la care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 28.07.2021, ora
10.00, la sediul Primăriei comunei Râmnicelu, sat Râmnicelu, str. Brailei, nr.31,
judeţul Brăila. Relații suplimentare la
sediul Primăriei Râmnicelu, jud. Brăila
sau la telefon nr. 0239.698.173.
l Dinu Urse si Asociatii SPRL desemnat
lichidator judiciar al societatii debitoare
Aqua Trans Edilitar SRL cu sediul in
Bucuresti, str. Sos. Cotroceni, nr. 8A,
camera 1, scara 2, et.3, ap.7, Sector 6,
CUI 27860830, J40/14898/2013, prin
Incheierea de sedinta din data de
03.06.2014, pronuntata în cadrul dosarului nr. 16805/3/2014, aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a
Civila, anunţa organizarea unei sedinte
de licitatie cu o etapa de supraofertare,
in vederea valorificarii bunurilor mobile
aflate in patrimoniul societatii debitoare
Aqua Trans Edlitar SRL, dupa cum
urmeaza: 1.Bunuri mobile -32 tuburi de
presiune din beton precomprimat de tip
PREMO, la pretul de 22.000 lei exclusiv
TVA. Etapa de supraofertare va avea loc
in data de 02.08.2021 ora 14:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et. 5, sector 1, Bucuresti.
Toti potenţialii cumpărători trebuie să fie
înregistraţi de organizator şi trebuie să
furnizeze documentele cerute nu mai
tarziu de orele 14 am din preziua stabilita pentru desfasurarea licitatiei. Caietul
de sarcini poate fi procurat de al sediul
lichidatorului judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL din Municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti, Nr.71, Et.5,
Camera 502-505. Pretul Caietului de
sarcini este de 500 Lei exclusiv TVA si se
achită pe seama lichidatorului judiciar
Dinu, Urse si Asociatii SPRL in numerar
sau prin ordin de plata in contul nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING BANK Sucursala Dorobanti. Garantia de participare la licitatie,
este in cuantum de 10% din pretul de
pornire al sedintei de licitatie si se va

achita cu O.P. pe seama societatii debitoare Aqua Trans Edlitar SRL, in contul
de lichidare nr. cont RO64 UGBI 0000
7920 0298 9RON deschis la Credit Agricole Bank Romania. Pretul vanzarii se va
achita in lei, la cursul BNR din data licitatiei. Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile aflate in
patrimoniul acesteia. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit
in raportul de evaluare incuviintat de
Adunarea Creditorilor din 18.11.2015.
Licitaţiile vor avea loc pe data de:
06.07.2021, 13.07.2021, 20.07.2021,
03.08.2021, 10.08.2021, 17.08.2021,
07.09.2021, 14.09.2021, 21.09.2021,
27.09.2021, orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Relaţii suplimentare
0732405295, 0344104525.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu
sediul în mun.Slatina, str.Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt,
organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al mun.
Slatina nr. 182/18.05.2021, la data de
20.07.2021, ora 10.00, licitație publică
pentru închirierea spațiului destinat
comerț alimentație publică din incinta
Clubului Nautic și de Agrement „Plaja
Olt” reprezentând foișor din lemn în
suprafață construită la sol de 27,35mp, iar
suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea
documentației pentru participarea la licitație se face de la Clubul Sportiv Municipal Slatina cu sediul în mun. Slatina, str.
Bld. Sf. Constantin Brâncoveanu, nr.1,
jud.Olt, persoană de contact Cirstea Lidia,
telefon/ fax: 0349/881.148, e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se
face la sediul Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de 19.07.2021, ora
12.00.
l SC NIRAL NK SRL, prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul societatii, si anume: Semiremorca
KRONE SDP 27 PH 10 KSG, cu o
valoare in cuantum de 2.125 lei fara TVA
si C1 – Locuinta (magazin), amplasata in
localitatea Filipestii de Padure, str. Principala, nr. 448, jud. Prahova, CF nr. 21125
–C4 Filipestii de Padure, cu o valoare in
cuantum de 57.850 lei fara TVA (terenul
pe care se afla amplasata constructia nu
este proprietatea societatii). Licitatia
publica are loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 05.08.2019 si a regula-

mentului de participare la licitatie. Pretul
de pornire al licitatiei pentru bunuri este
redus la 50% fata de cel stabilit in rapoartele de evaluare. Licitatiile vor avea loc pe
data de: 06.07.2021, 13.07.2021,
20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021,
07.09.2021, 14.09.2021, 21.09.2021,
28.09.2021, 05.10.2021, orele 13.00 la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B Et.7. Conditiile de participare si relatii suplimentare
la tel. 0344104525.
l SC Petroutilaj SA, societate aflata in
faliment, prin lichidator judiciar Just
Insolv SPRL, anunta vanzarea la licitatie
publica a unui teren neconstruibil in
suprafata de 1781 mp, situat in com.
Brebu, la pretul total de 26.700 lei fara
TVA. Terenul nu este construibil, accesul
la proprietate se face pe terenul proprietatea unei alte persoane, pe un drum de
servitute de trecere lat de 3 ml si lung de
aproximativ 78 ml. Licitatia publica are
loc in baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din data de 19.12.2016 si 27.07.2017
si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul este redus la 50% fata de cel
mentionat in Raportul de evaluare. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de:
06.07.2021, 13.07.2021, 20.07.2021,
03.08.2021, 17.08.2021, 07.09.2021,
14.09.2021, 21.09.2021, 28.09.2021,
05.10.2021, orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii

suplimentare la sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon 0344.104.525.
l Debitorul SC Lory Com SRL - in insolventa, ,,in insolvency”, ,,en procedure
collective”, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str.
Romană nr. 4A, jud. Mehedinti,
J25/481/1991, C.U.I. 1615365 prin administrator judiciar Consultant Insolvență
SPRL Filiala Timis reprezentata de
Șerban Valeriu, cu sediul ales în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.
Mehedinţi, conform Incheiere de sedinta
din data de 04.01.2021, pronuntata de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă
de Contencios Administrativ si Fiscal, în
dosarul nr. 2959/101/2020 scoate la
vânzare la pretul stabilit prin raportul de
evaluare nr.97/29.03.2021 si aprobat de
adunarea creditorilor din data de
07.06.2021 bunul imobil:*Proprietate
imobiliara nr. CF50029 Simian , nr. CF
vechi 47, nr. cadastral vechi 4* compusa
din: - TEREN intravilan, avand S = 1.365
mp si numar cadastral 50029 si MOTEL
“PERLA” Sp +P+M, avand Scd = 981,64
mp si Sc la sol = 662,91 mp, format din
urmatoarele corpuri de cladire: C1, avand
regim de inaltime Sp +P +M, cu Scd =
575,64 mp, Sc = 256,91 mp si nr.
cad.50029-C1; C2, avand regim de inaltime P, cu Sc = 193 mp si numar cadastral
50029-C2; C3, avand regim de inaltime P,
cu Sc = 213 mp si numar cadastral 50029C3; situate in sat Poroina, com. Şimian,
DE70 (DN6), jud.Mehedinţi. Valoarea

totala a proprietatii imobiliare este in
cuantum total de 173.655 Euro Exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Bunul imobil descris anterior
se afla in garantia creditorului Daba
Minodora pentru o creanta in cuantum
total de 269049,45 lei conform tabel prelimiar al creantelor si sentinta nr.
57/22.04.2021. De asemenea este notat
sechestru asigurator asupra terenului si
bunului imobil C1 (A1 si A1.1 din extrasul
de CF de catre PArchetul de la langa
Judecatoria Baia de Arama) conform
incheiere nr. 19063/23.07.2020 emisa in
baza actului administrativ nr. 336/P/2018
din data de 16.07.2020 emis de Ministerul
Afacerilor Interne Inspectoratul General
al Politiei Romane Serviciul de Investigare
a criminalitatii economice. Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunului
imobil descris anterior, o reprezinta
sentinta nr. 59 din data de 22.04.2021
pronunțată de către judecătorul sindic in
dosarul nr. 2959/101/2020 aflat pe rolul
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinţi la data de 09.07.2021 orele
14:00. Informăm toți ofertanţii faptul că
sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini
in cuantum de 1000 lei exclsuiv TVA.
Contul de insolvență al debitoarei SC
Lory Com SRL este deschis la Banca
Publicitate

Caută la chioșcurile de ziare o carte
polițistă marca Eliza Roha, exclusiv cu Jurnalul

Patru
zile în
Paradis

Preț:
25 de lei
ziarul +
cartea

Sărbătorim împlinirea unei frumoase și
venerabile vârste a autoarei Eliza Roha printr-un
volum plin de acțiune, suspans, dar și cu
încrengături sociale și psihologice, care,
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
R o m a n e a s c a D r. Tr. S e v e r i n –
RO11BRMA 0999100092691741. Invităm
pe toti cei care vor să participe la şedinţa
de licitaţie din data de 09.07.2021 să
depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul
că a fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină in
suma de 1000 lei exclusiv TVA până la
data de 08.07.2021 orele 16,00 la adresa
menționată anterior, respectiv localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
jud. Mehedinţi. Avand in vedere măsurile
de prevenire a răspândirii virusului
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si
a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea
la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta
unui singur participant care sa respecte
masurile impune de autoprotectie (masca,
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra bunului
imobil sa anunțe administratorul judiciar
înainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la sediul administratorului judiciar,
telefon 0756482035, 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis prin ec. Șerban
Valeriu.
l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, cu sediul
in Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc nr.3A,
Cam.2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, prin
administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in
Mun. Dr. Tr. Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu si Debitoarea, SC D&G Agricolture Enterprise SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation,
en redressement, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.George Cosbuc nr.3A, Camera
1, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti,
J25/272/2006, CIF:18704890, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.

Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant
asociat coordonator Serban Valeriu, Vând
in bloc, la pretul de 4.000 Euro exclusiv
TVA /hectar (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii), conform hotararii
adunarii creditorilor din data de
07.06.2021 respectiv din data de
10.06.2021, urmatoarele bunuri imobile: teren extravilan avand S = 21.022 mp si
plantatie vita de vie (existenta pe acest
Teren) avand S = 21.022 mp, cu numar
cadastral 50061, inscris in Cartea
Funciara nr. 50061, situat in Tarlaua 80
Parcela 3 – apartinand debitoarei SC
Tecnogreen SRL; - teren extravilan avand
S = 61.377 mp si plantatie vita de vie (existenta pe acest Teren) avand S = 61.377
mp, cu numar cadastral 50363, inscris in
Cartea Funciara nr. 50363, situat in
Tarlaua 80 Parcela 2 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen SRL; - teren extravilan avand S = 347.640 mp si plantatie
vita de vie (existenta pe acest Teren)
avand S = 347.640 mp, cu numar cadastral 50364, inscris in Cartea Funciara nr.
50364, situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2 –
apartinand debitoarei SC Tecnogreen
SRL; - teren extravilan avand S = 131.514
mp si plantatie vita de vie (existenta pe
acest Teren) avand S = 131.514 mp, cu
numar cadastral 50365, inscris in Cartea
Funciara nr. 50365, situat in Tarlaua 80
Parcela 4 – apartinand debitoarei SC
Tecnogreen SRL; - teren extravilan avand
S = 53.591 mp si plantatie vita de vie (existenta pe acest Teren) avand S = 53.591
mp, cu numar cadastral 50366, inscris in
Cartea Funciara nr. 50366, situat in
Tarlaua 80 Parcela 3 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen SRL; -Teren si vita
de vie in suprafata de 36.933 mp., nr. CF
50046 si nr cadastral 50046 – apartinand
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL; situate in extravilanul comunei
Pãtulele, Judeţul Mehedinţi. Total suprafata de teren valorificata in bloc: 652.077
mp. Valoarea totala a bunurilor imobile
este de 260.830,80 EURO exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un drept de ipoteca
legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL
si creditorul Cabinet Av. Predescu

Daniela. Licitaţia va avea loc la biroul
administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 09.07.2021, orele 14:30.
Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile il reprezinta Sentinta nr.
8 din data de 11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 2726/101/2018, respectiv
Incheierea de sedinta din data de
20.05.2020, de confirmare a planului de
reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pronunţată de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă
de Contencios Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 1726/101/2019. Participarea la
licitaţie este condiţionată de consemnarea
în contul unic de insolventa al debitoarei
SC Tecnogreen SRL deschis la Banca
Romaneasca S.A., sub nr. RO11BRMA
0999100083622047, pana la data de
08.07.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire al licitatiei,
respectiv suma de 24.608,76 EURO
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii) din totalul de
246.087,60 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)
precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 1.000,00 lei +TVA. De
asemenea, participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul
unic de insolventa al debitoarei SC D&G
Agricolture Enterprise SRL deschis la
Banca Romaneasca S.A., sub nr.
RO11BRMA 0999100087949896, pana la
data de 08.07.2021 orele 17.00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al
licitatiei, respectiv suma de 1.477,32
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii) din totalul de
14.773,20 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),
precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA.
Invităm pe toti cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie să transmita oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox
din care rezultă faptul că au fost achitate
garanțiile de licitație precum și contravaloarea caietului de sarcini la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor
militare emise, administratorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar
in masura in care se doreste participarea
fizica se impune prezenta unui singur
participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca, manusi,
etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile descrise
anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro. SC Tecnogreen SRL SI SC
D&G Agricolture Enterprise SRL prin
administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban
Valeriu.

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: Primăria Comunei
Diosig, localitatea Diosig, Str.Livezilor,
nr.32, județul Bihor, cod poștal 417235,
telefon 0259/350.196, fax 0259/350.198,
e-mail: primaria.diosig@cjbihor.ro, cod
fiscal 4820283. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
-Teren în suprafață de 446mp, situat în
comuna Diosig, Str.Mihai Viteazul, nr.21,
înscris în C.F nr.55562, aflat în proprietatea
privată al Comunei Diosig, conform
H.C.L. nr.52/25.05.2021 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la

sediul instituției, Compartimentul financiar-contabil sau se poate consulta pe site-ul:
www.diosig.ro, secțiunea-anunțuri generale. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului /compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: se
poate obține de la Compartimentul financiar contabil din cadrul Primăriei Comunei
Diosig, Str.Livezilor, nr.32, județul Bihor.
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: 40
lei/exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției, sau se poate descărca de pe
site-ul instituției: gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 14.07.2021,
ora 10.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
22.07.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Diosig, localitatea Diosig, Str.Livezilor,
nr.32, județul Bihor, Compartimentul
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financiar contabil. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data
și locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
22.07.2021, ora 13.00, Primăria Comunei
Diosig, localitatea Diosig, Str.Livezilor, nr.
32, județul Bihor, Compartiment financiar
contabil. 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 Bihor, Oradea, Parcul
Traian, nr.10, județul Bihor, telefon
0259/414.896, fax 0359/432.750, e-mail:
tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 30.06.2021.
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: Primăria Comunei
Diosig, localitatea Diosig, Str.Livezilor,
nr.32, județul Bihor, cod poștal 417235,
telefon 0259/350.196, fax 0259/350.198,
e-mail: primaria.diosig@cjbihor.ro, cod
fiscal 4820283. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
-Teren în suprafață de 463mp, situat în
comuna Diosig, Str. Mihai Viteazul, nr.21,
înscris în C.F nr. 55563, aflat în proprietatea privată al Comunei Diosig, conform
H.C.L. nr. 53/25.05.2021 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul financiar-contabil sau se poate consulta pe site-ul:
www.diosig.ro, secțiunea-anunțuri generale. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului /compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: se
poate obține de la Compartimentul financiar contabil din cadrul Primăriei Comunei
Diosig, Str.Livezilor, nr.32, județul Bihor.
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: 40
lei/exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției, sau se poate descărca de pe
site-ul instituției: gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 14.07.2021,
ora 10.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
22.07.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
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trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Diosig, localitatea Diosig, Str.Livezilor,
nr.32, județul Bihor, Compartimentul
financiar contabil. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
22.07.2021, ora 13.00, Primăria Comunei
Diosig, localitatea Diosig, Str.Livezilor, nr.
32, județul Bihor, Compartiment financiar
contabil. 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 Bihor, Oradea, Parcul
Traian, nr.10, județul Bihor, telefon
0259/414.896, fax 0359/432.750, e-mail:
tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 30.06.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Consiliul Local
Ardud, orașul Ardud, Str.Nouă, nr.1,
judeţul Satu-Mare, telefon 0261/767.130,
fax 0261/771.016, email: primaria@
orasardud.ro. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: -teren în suprafață de
5.000mp, situat în intravilanul orașului
Ardud, Str.București, fn, județul Satu
Mare, aparţinând domeniului privat, cu
destinaţia curți, construcții, CF 106330,
număr cadastral 106330; -teren în suprafață de 1.845mp, situat în intravilanul
orașului Ardud, Str.București, fn, județul
Satu Mare, aparţinând domeniului privat,
cu destinaţia curți, construcții, CF 107589,
număr cadastral 107589; conform
H.C.L.nr.67/30.12.2020 și O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: prin solicitare scrisă de la
sediul Primăriei Ardud, Secretariat. 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
Compartimentul Secretariat din cadrul
Primăriei Orașului Ardud, localitatea
Ardud, Str.Nouă, nr.1, județul Satu Mare.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.07.2021, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele:

4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
26.07.2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă
la Primăria Orașului Ardud, Compartimentul Secretariat, localitate Ardud, Str.
Nouă, nr.1, județul Satu Mare. 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 şi locul
la care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 27.07.2021, ora
10.00, la sediul Primăriei Orașului Ardud,
localitatea Ardud, Str.Nouă, nr.1, județul
Satu Mare. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ
Tribunalul Satu Mare, municipiul Satu
Mare, Str.Mihai Viteazul, nr.8, județul Satu
Mare, telefon 0261/713.650, fax
0261/713.760, email: tr-satumare-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 30.06.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Consiliul Local
Ardud, orașul Ardud, Str.Nouă, nr.1,
judeţul Satu-Mare, telefon 0261/767.130,
fax 0261/771.016, email: primaria@
orasardud.ro. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: -teren în suprafață de
7.513mp, situat în intravilanul orașului
Ardud, Str.București, fn, județul Satu
Mare, aparţinând domeniului privat al
Orașului Ardud, cu destinaţia curți,
construcții, CF 107588, număr cadastral
107588, conform H.C.L. nr. 68/30.12.2020
și O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin solicitare
scrisă, de la sediul Primăriei Orașului
Ardud, secretariat. 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 Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Orașului Ardud, localitatea Ardud, Str.
Nouă, nr.1, județul Satu Mare. 3.3. Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: gratuit.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.07.2021, ora 15.00. 4.Informaţii

privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26.07.2021, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
oferta va fi depusă la Primăria Orașului
Ardud, Compartimentul Secretariat, localitate Ardud, Str. Nouă, nr.1, județul Satu
Mare. 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 şi locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
27.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei
Orașului Ardud, localitatea Ardud, Str.
Nouă, nr.1, județul Satu Mare. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: acțiunea în justiție se poate introduce la Secția
de Contencios Administrativ Tribunalul
Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str.
Mihai Viteazul, nr.8, județul Satu Mare,
telefon 0261/713.650, fax 0261/713.760,
email: tr-satumare-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
30.06.2021.

PIERDERI
l S.C. Totpol Trans SRL declara pierdute
si nule urmatoarele Carnete trafic transport national si international 2023159,
2023184, 2023183, 2023182, 10387,
0093208, 0093255, 0093256, 0093257,
0093283, 0093284.
l Pierdut ADEVERINȚA achitare integrală a CVC cu plata în rate
nr.10502/15129 din data de 01.10.1992.
l SC Nomad Oil SRL, CUI: RO32891875,
înregistrat la Registrul Comerțului cu
nr.J19/75/2014, declar pierdut Certificat
Constatator cu nr. 11453/27.05.2014,
eliberat pentru punctul de lucru din
comuna Suseni, nr. 995, județul Harghita.
l Subsemnatul Nechita Radu Constantin
am pierdut două polițe: G952225 și
B312016. Le declar nule.
l Subsemnatul Aștefanei Marius Andrei
am pierdut polița de asigurare G987641.
O declar nulă.
l Fundația Culturală “Camil Petrescu”,
cu sediul în București, str. Piata AlbaIulia nr.1, bl.H1, sc.5, et.2, ap.135, cod
fiscal 12497427, prin reprezentant legal
Ichim Florica -Administrator unic, anunța
prin prezentul pierdea certificatului OSIM
înregistrare marcă “Teatrul Azi”, motiv
pentru care acesta este declarat nul.
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Au mai rămas
zile până
la lansarea celui mai mai
spectaculos roman semnat de
Dumitru Popescu
În luna iulie, Jurnalul
îţi oferă în exclusivitate

Pumnul şi
palma
Trei volume,
1.500 de pagini!

„Pumnul și palma”este o vastă
frescă literară a proceselor
sociale și umane - cuprinse
în cele trei decenii ale
așa-numitei „construcții a
socialismului”. Farul autorului
răscolește lumea militanților
epocii, cu tarele lor pregnante,
cu propensiunile autoritare și
cu pierderea iubirii de oameni.
Cele trei volume au apărut
succesiv în anii 1980, 1981 și
1982, făcând obiectul unui atac
fulminant și amenințător din
partea presei literare sovietice
care l-a catalogat pe autorul
român ca mai rău decât
calomniatorii burghezi
occidentali.

Un proiect Jurnalul și
Editura Hoffman

