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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de investigație și atitudine

OFERTE SERVICIU
l Yemliha angajeaza soferi profesonisti,
masini de mare tonaj, cunoasterea limbi
engleze sau germane prezinta avantaj. Informatii: 0749.373.858 sau yemlihatransport@
hotmail.com
l Primăria Berceni cu sediul în bd. 1 Mai
nr.233, comuna Berceni, județul Ilfov, organizează în data de 25.02.2021 concurs recrutare
pentru Inspector de Specialitate- Compartiment Secretariat, Administrativ. Dosarele se
depun în perioada 02.02.2021- 15.02.2021, ora
14:00 la sediul primăriei Berceni. Condiţii de
participare: studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, vechime în muncă: 3ani.
Detalii suplimentare la 021.365.19.68.
l Anunţ pentru ocuparea posturilor prin
concurs/ examen a posturilor de cercetător
științific din cadrul I.S.A.C.C.L.: Institutul de
Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația
Levantului (I.S.A.C.C.L.), organizează
concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante de cercetător științific, în temeiul H.G. nr.286/2011 privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a Legii
nr.319/2003 privind statutul personalului de
cercetare-dezvoltare, după cum urmează: -1
post CSIII (S), 1/2 normă, perioadă determinată (3 ani) în cadrul Departamentului diplomaţie culturală, specialitatea cultură romană
și elenistică. Concursul pentru ocuparea
funcției și gradului de cercetător științific
gradul III constă în verificarea îndeplinirii
condițiilor necesare, prin analiza dosarului de
înscriere (selecția dosarelor) și o probă scrisă,
conform art.16 alin.(2) lit.b) din Legea
nr.319/2003. Condițiile generale și condițiile
specifice de ocupare a posturilor de cercetător
științific se regăsesc accesând adresa www.
institutlevant.ro, secțiunea Cariere. Dosarele
vor cuprinde obligatoriu documentele prevăzute la art.15 alin.6 din Legea nr.319/2003
privind statutul personalului de cercetaredezvoltare, cu modificările și completările
ulterioare. Durata și finalizarea concursului
este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii,
la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile,
la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea rapor-
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tului comisiei de concurs. Anunțul de concurs
este disponibil online accesând adresa www.
institutlevant.ro, secțiunea Cariere. Tematica/
bibliografia de concurs și cererea de înscriere
se găsesc pe site-ul I.S.A.C.C.L., secțiunea
Cariere. Dosarele se depun la sediul Institutului din bd. Mareșal Constantin Prezan,
nr.2A, sector 1, București, în intervalul orar
8,30-16,00. Calendarul desfăşurării concursului: Termenul limită de depunere a dosarelor este de 30 zile de la publicarea anunțului.
Data limită de depunere a dosarelor este
03.03.2021, ora 12,00. Dosarele de concurs se
depun, personal, la sediul din Bd. M.
Constantin Prezan nr.2A, sector 1, București.
Selecția și verificarea dosarelor se va desfășura
în conformitate cu prevederile Legii
nr.319/2003, în perioada 04.03.2021. Proba
scrisă pentru posturile de cercetător științific
gradul III va avea loc în data de 10.03.2021 la
sediul I.S.A.C.C.L. ora 12,00. Informații suplimentare se pot obține de la secretariat
I.S.A.C.C.L., pe adresa office@institutlevant.
ro sau la telefon 0723.289.799.
l Biblioteca Academiei Române cu sediul în
Bucureşti, Str.Cal.Victoriei nr.125, sector.1, în
conformitate cu Hotărârea Guvernului
nr.286/2011-cu modificările și completările
ulterioare, scoate la concurs:un post contractual vacant de muncitor calificat. I-electrician/normă întreagă:-școală profesională sau
studii medii tehnice de profil cu diplomă de
bacalaureat;-certificat de calificare în meseria
de electrician;- vechime totală în muncăminim 12.ani;-vechime în funcția de electrician-minim 10.ani. Concursul constă în probă
scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în
data de:24.februarie.2021 ora:9.30, la sediul
instituţiei-etajul doi, Sala de Consiliu. Interviul va avea loc în data de: 26.februarie.2021
ora: 12.30 la sediul instituţiei-etajul doi, Sala
de Consiliu. Dosarele de concurs se depun în
termen de 10.zile lucrătoare de la data
afișării anunțului. Secretarul comisiei de
concurs poate fi găsit la numărul de
telefon:021.212.82.84/int.1206/1207.
l Liceul Tehnologic „Paul Bujor”, cu sediul
în localitatea Berești, Str.Trandafirilor, nr.210,
judeţul Galați, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
-Secretar I (SSD): 1 normă, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va

desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
24.02.2021, ora 10:00; -Proba practică în data
de 24.02.2021, ora 13:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii (obligatoriu):
superioare didactice în specialitatea postului;
-nu sunt condiții de vechime în specialitatea
postului. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
respectiv 16.02.2021, la sediul Liceului
Tehnologic „Paul Bujor” Berești, jud.Galați.
Relaţii suplimentare: la sediul Liceului
Tehnologic „Paul Bujor” Berești, jud.Galați,
persoană de contact: Paladi Lidia, telefon
0236/342.345, fax 0236/342.345, e-mail: grscpaulbujorberesti@yahoo.ro.
l Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Baia
Mare, cu sediul în Baia Mare, Strada Arenei,
nr.1, județul Maramureş organizează concurs

pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante,
perioadă nedeterminată, de: Muncitor întreținere -1 post și Îngrijitor curățenie -1 post,
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 24
februarie 2021, ora 10:00; -Proba practică în
data de 25 februarie 2021, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 26 februarie 2021, ora
12:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: Muncitor întreținere: -studii școala
profesională sau studii medii; -vechime
minimum 7 ani. Îngrijitor curățenie: -studii
generale sau studii medii; -vechime minimum
7 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
școlii. Relaţii suplimentare la sediul unității
școlare: persoană de contact: Bran Cristina,
telefon 0262/210.180, fax 0262/210.180.

l Primăria Comunei Galicea,
C.U.I.2541118, cu sediul în comuna Galicea,
sat Galicea, str.Principală, nr.13, judeţul
Vâlcea, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: șofer,
conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 26.02.2021, ora 10:00; -Proba interviu în
data de 05.03.2021, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii
sau școală profesională; -vechime minim 6
luni; -deținere categorie permis B, C, C+E.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Galicea, sat Galicea, str.
Principală, nr.13, judeţul Vâlcea. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei Comunei
Galicea, sat Galicea, str.Principală, nr.13,
judeţul Vâlcea, persoană de contact consilier
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juridic Ceaușescu Elena: telefon
0250/762.152, fax 0250/762.160, e-mail
primaria_galicea@yahoo.com

CITAŢII
l Pârâții Belei Floarea, Pudilic Raveca sunt
citați în 17.02.2021 la Judecătoria Bistrița,
dosar 12474/ 190/2019.
l Se citează Canuț Gabriel cu ultimul domiciliu cunoscut în Tulcea, în cauză succesorală
privind pe defuncta Canuț Maria, decedată
la 07.03.2020, cu ultim domiciliu în sat
Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, jud.
Tulcea, pentru data de 10 martie 2021, la
Biroul Notarial Mariana Mocanu, din
Babadag, jud. Tulcea.
l Paraschiv Oana este citată în data de
20.04.2021 în dosarul 6051/327/2019 aflat pe
rolul Judecătoriei Tulcea pentru exercitarea
autorităţii părinteşti în proces cu Epure
Dănuţ.
l Bogye Iuonas,Szabo Alesandru,Morovan
Ilie, Hilma Gligor,Csortya Simion,Csortya
Gergely, Csortya Peter, Csortya Gabor,
Csortya Paraska, Popa Todorika,Popa
Victoria, sotia lui Kicsinas Simion,Popa
Gyorgy, Popa Vazul, Dregan Mariuka, sotia
lui Kaluger Niculai sunt citati in 9.02.2021, la
J u d e c a t o r i a Tu r d a , i n d o s a r c i v i l
nr.7141/328/2019 pentru intabulare.
l Se citeaza numita Closca Elena cu ultimul
domiciliu cunoscut in loc.Tandarei, sos.Bucuresti, bl.125, sc.B1, et.3, ap.15, jud.Ialomita in
calitate de parata in dosarul cu nr.
3856/229/2018 aflat pe rolul Jud.Fetesti avand
ca obiect Succesiune pentru termenul din data
de 18 februarie 2021, sala 1, complet 6.
l Se citează pârâta Matura Carmen, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat Tifu, com.
Banca, jud.Vaslui, la Judecătoria Vaslui, în
data de 26.02.2021, ora 10:00, în dosar
nr.10464/333/2019, având ca obiect partaj
succesoral, în contradictoriu cu reclamanta
Popa Emilia.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numiţii: Dan Florina cu domiciliul în
mun. Rm. Vâlcea, strada Nicu Filipescu nr.7,
jud. Vâlcea şi Dan Ion - Irinel cu domiciliul
în oraş Călimăneşti, strada 24 Ianuarie,
nr.124, jud. Vâlcea în calitate de intimaţi în
dosarul civil nr.3635/90/2020, cu termen de
judecată la data de 05.02.2021, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.

SOMAŢII
l România, Judecătoria Lugoj, Județul
Timiș, Dosar nr.3758/252/2020 SOMAŢIE
din 27.01.2021. Aducem la cunoștința celor

interesați cererea formulată de petentul
STULEANC SAMUEL, având ca obiect
constatarea dobândirii prin prescripție achizitivă a dreptului de proprietate asupra
imobilului teren intravilan în suprafață de
612mp, evidențiat în CF nr.400989 Criciova
(CF vechi nr. 1020), nr. Top 157/a/1, proprietatea tabulară a numitei Mitar Ana (născută
Gherga), cu ultimul domiciliu în localitatea
Criciova, decedată în data de 08.09.1992,
pentru ca persoanele interesate să aibă posibilitatea înaintării opoziției Judecătoriei
Lugoj, la dosarul nr.3758/252/2020, cu următorul termen de judecată la data de
10.03.2021, ora 12:00, instanța trecând la
judecarea cauzei în termen de o lună de la
afișarea somației. Președinte, Alexandru
Daniel Cozilec, Grefier, Daniel Marius Copolovici.
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
2496/246/2020, formulata de petenta Bodea
Simona, CNP 2730525024665, cu domiciliul
in Comuna Bocsig, nr. 278, Jud. Arad, a solicitat inscrierea dreptului de proprietate al
petentilor pe titlu de uzurapciune, asupra
imobilului identificat in CF. nr. 2381 Ineu, cu
nr. top. 1238, compus din teren arabil in
suprafata de 7789 mp., imobil asupra caruia
figureaza ca proprietar tabular intabulat
Miklos Pavel, cu coata de 1/1, urmand a se
proceda la intabularea petentului asupra
acestui imobil. Petentul sustine ca foloseste
acest imobil, asupra caruia a exercitat o
posesie pasnica, publica , continua si in nume
de proprietar. In urma acesteia sunt somati in
baza art 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938,
toti cei interesati de indata sa inainteze
opozitie La Judecatoria Ineu deoarece in caz
contrar in termen de o luna de la aceasta
ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.

DIVERSE
l Anunţ Prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului -sector
cadastral 39- Comuna Probota, judeţul Iaşi,
anunţă publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru Sectorul cadastral nr.39
pe o perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14, alin.(1) şi (2) din Legea
Cadastrului şi Publicităţii Imabiliare
nr.7/1996, republicată şi completările ulterioare. Data de început a afişării: 05.02.2021.
Data de sfârşit a afişării: 08.04.2021.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
generale de insolvenţă a debitorului SC
Mondo Fin Tax SRL, CIF: 29939353,
J40/3160/2012, dosar nr. 30148/3 anul 2020
–Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila.
Termen pentru depunerea cererilor de
creanţă la 05.03.2021; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar

al creanţelor la 19.03.2021; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de 7
zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru
afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
02.04.2021. Administrator judiciar, Cabinet
Individual de Insolventa Rischar Andreea
l Botorea Flavius si Botorea Rebecca, cu
domiciliul in Timisoara, Str.Al.Odobescu
nr.21, ap.4, jud.Timis, titulari ai Planului
Urbanistic Zonal “Zona Depozitare, Birouri,
Parcare”, amplasat in Comuna Ghiroda,
nr.C.F.404176, judetul Timis, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul
mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Consultarea primei versiuni a planului/
programului se poate realiza la sediul proiectantului SC B-CUBB SRL, localitatea Timisoara, b-dul.3 August 1919, nr.19, ap.2/A,
zilnic intre orele 10:00-14:00. Comentariile si
sugestiile se vor transmite in scris la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Timisoara, localitatea Timisoara, B-dul.Liviu
Rebreanu nr.18-18A, in termen de 18 zile
calendaristice de la data publicarii anuntului.
l CII Brănici Marius, administrator judiciar,
anunță că prin Sentința civilă nr. 24/2021 din
data de 22.01.2021 pronunțată de Tribunalul
Bacău - Secția a II-a civilă și de contencios
administrativ și fiscal în dosarul nr.
3021/110/2020 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență față de debitoarea SC Cimidar SRL, CUI 18633609; RC
J4/638/2006, sediu social: Oraș Dărmănești,
strada Plopu nr. 274, jud. Bacău. Cererea de
creanță se va depune în două exemplare la
Tribunalul Bacău, sub sancțiunea decăderii,
până la data de 15.02.2021. Termene limită:
01.03.2021 - afișare tabel preliminar;
18.03.2021 - soluționare contestații și afișare
tabel definitiv. Relații la administratorul
judiciar CII Brănici Marius, tel.
0745.821.068.
l Administrarea Imobiliare S.A. anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: 1.Construire hypermarket parter
pentru comercializare produse alimentare și
nealimentare, amplasare container tip bufet
imbiss, spațiu de servire (cort imbiss), bazin
rezervă incendiu, amenajări exterioare în
incintă (platformă parcare, spații verzi,
drumuri, trotuare), împrejmuire, accese
rutiere și pietonale, organizare de șantier,
stații încărcare vehicule electrice, container
reciclare, padocuri de cărucioare, bazin de
retenție, amplasare panouri publicitare,
totem, pilon, reclamă digitală, rețele tehnico
edilitare incintă și branșamente utilitare și
2.construire magazin retail cu regim de înălțime parter, amenajarea de parcare supraterane, amenajarea incintei cu spații verzi

verzi, mobilier urban, iluminat, accese
rutiere, amplasare mijloace publicitare, stații
încărcare vehicule electrice, alei carosabile și
pietonale, împrejmuire teren, construcție
post trafo, organizare de șantier in incintă,
rețele tehnico edilitare incintă și branșamente
utilitare, propus a fi amplasat în Șos.
Vergului, nr.59, sector 2, București. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM București din Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, București și la sediul
Administrare Imobiliare S.A. din strada
Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48,
parter, Camera 1, în zilele de luni-vineri,
între orele 09:00-12:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM București.

LICITAŢII
l Orașul Târgu Cărbunești, cod fiscal
4898681, cu sediul în Str.Trandafirilor nr. 41,
Jud. Gorj, cod postal 215500, Tel.
0253/378603, Fax 0253/378663, e-mail tgcarbunesti@gj.e-adm.ro, organizează în data de
26.02.2021 orele 10.30 licitație publică în
vederea concesionării terenului în suprafață
de 249820 mp-izlaz comunal Crețești, proprietate privată a orașului Târgu Cărbunești,
județul Gorj, situat în extravilanul orașului,
identificat cu C.F. nr. 39791, nr. Cadastral
39791, conform H.C.L. 13 din 28.01.2021.
Prețul minim de pornire a licitației este de
0,15 lei/mp/an, durata fiind de 30 de ani.
Posibilii ofertanti pot procura documentatia
de atribuire de la sediul proprietarului, biroul
Administrarea domeniului public si privat,
contra cost 100 lei, pana la data de
17.02.2021. Eventualele clarificari pot fi solicitate pana la data de 18.02.2021, ora 15:00,
urmand ca raspunsul la solicitarile de clarificare sa se faca pana la data de 19.02.2021.
Documentele de calificare se vor depune la
registratura institutiei pana la data de
26.02.2021, orele 10:00, in plic sigilat,
conform instructiunilor privind modul de
elaborare si prezentare a ofertelor. In caz de
neadjudecare licitatia publica se va repeta in
data de 18.03.2021, ora 10:30.Instanta
competenta in solutionarea litigiilor aparute
este Tribunalul Gorj, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg.Jiu, Jud Gorj, telefon
0253/212536. Prezentul anunt a fost trimis
spre publicare in data de 01.02.2021.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 24.02.2021, ora 10:00, la
sediul Unităţii Administrativ Teritoriale,
licitaţie publică deschisă pentru închirierea
suprafeței de teren de 600mp având nr.cadastral 61511, în vederea desfășurării unei activități de fabricare a parfumurilor și a
produselor cosmetice. Caietul de sarcini
poate fi achiziționat de la sediul Comunei
Aroneanu, la prețul de 20Lei. Persoanele
interesate vor depune documentaţia de participare la licitaţie până în data de 24.02.2021,

ora 09:00, la sediul Comunei Aroneanu,
compartiment Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la telefon/fax: 0232/299.255.
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. 30/26.01.2021 Tribunal Prahova, dosar nr.
5177/105/2018, anunţă deschiderea procedurii generale a falimentului debitorului
Sancris SRL, com. Paulesti, sat Paulestii Noi,
str. Principala, nr. 2, tarlaua 11, jud. Prahova,
J29/795/1994, CUI 5473450. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor este 15.03.2021. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar
al creanţelor este 15.04.2021. Termenul
pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 14.05.2021.
l Sucursala CEC Bank Zalău cu sediul în
Bulevardul Mihai Viteazu, nr.7, bloc.D,
județul Salaj, organizează în data de 19
februarie 2021, ora 10:00, licitaţie deschisă
fără preselecţie pentru vânzarea unui autoturism Dacia Logan, conform detaliilor următoare: Nr.înm. B 66 JFY, an fabr.2007, primul
proprietar, motor 1.461cmc, motorină,
125.406km rulați, culoare gri, preţul minim
de pornire de 5.800Lei. Dosarul de prezentare se poate achiziționa de la sediul Sucursalei CEC Bank Zalău, contra sumei de
20Lei /dosar -inclusiv TVA, până la data de
17 februarie 2021, între orele 09:00-17:00.
Vizionarea autoturismului se poate face la
sediul de mai sus, de către persoanele care au
achizitionat dosarul de prezentare, numai în
zilele lucrătoare din perioada 03 februarie-15
februarie 2021 și în intervalul orar 09:0015:00. Informaţii suplimentare puteţi obţine
la telefon 0260/611.163; 0260/611.750,
int.41006.
l SC Forest Trading 93 SRL prin BFJ
Consulting Group SPRL, valorifica prin licitaţie Imobil situat in București, sector 2, str.
Județului nr. 32 cu destinaţia „spațiu comercial și administrativ” si anexe, compus din
teren in sup. măsurată: 338 mp si construcții
cu suprafață construită la sol de 209 mp, la
prețul de 132.259 Euro (exclusiv TVA). Licitaţiile vor avea loc în data de 18.02.2021, ora
16:00, cu repetare în data de 25.02.2021, ora
16:00, cu repetare în data de 04.03.2021, ora
16:00, cu repetare în data de 11.03.2021, ora
16:00, cu repetare în data de 18.03.2021, ora
16:00 la sediul lichidatorului judiciar din str.
Negoiu, nr. 8, bl. D 14, sc. 2, ap. 30, sector 3,
Bucureşti. Caietul de sarcini se poate procura
de la sediul lichidatorului judiciar după achitarea costului acestuia în valoare de 3000
RON. Participarea la licitație este condiționată de achitarea taxei de participare, a
caietului de sarcini și a unei cauțiuni de cel
puțin 10% din prețul de pornire a licitației
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pentru bunul imobil pe care intenționează să
îl cumpere. Informații, E-mail: office@bfj.ro,
https://www.licitatii-insolventa.ro/
l SC “Utilrep Serv” SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. Petcu Viorica, scoate la
vânzare prin licitaţie publică în data de
09.02.2021 ora 13,00 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova: Container birou - 3
bucati - 5.372 euro + TVA; Autoturism
Mitsubishi, an fabricatie 2006 - 1.447euro +
TVA; Autoturism Seat Leon, an fabricatie
2004 - 1.401 euro + TVA; Autoturism Seat
Leon, an fabricatie 2006 - 2.105 euro + TVA;
Autotractor Man, an fabricatie 2003 - 556
euro + TVA; Autotractor Man, an fabricatie
2006 - 9.711 euro + TVA. In caz de neadjudecare in data de 09.02.2021, se vor mai organiza licitatii, in zilele de 16.02.2021,
23.02.2021, 02.03.2021, 09.03.2021 la ora
13:00. Prețul de pornire a licitatiei este de
60% din pretul stabilit în raportul de
evaluare. Bunurile se pot vinde atat individual cat si in bloc. Pretul caietului de sarcini
pentru vanzarea individuala a activelor este
de 300 lei + TVA si se achită cu OP in contul
nr. RO45BACX0000000196082000 deschis la
Unicredit Bank - Sucursala Ploiesti, pe
seama lichidatorului judiciar C.I.I Petcu
Viorica sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr.
26, bl. 34R2, ap. 2, parter, jud. Prahova.
Pretul caietului de sarcini pentru vanzarea in
bloc a activelor este de 1.000 lei + TVA si se
a c h i t ă p r i n O P i n c o n t u l n r.
RO45BACX0000000196082000 deschis la
Unicredit Bank - Sucursala Ploiesti, pe
seama lichidatorului judiciar C.I.I. Petcu
Viorica sau in numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului,
nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, parter, jud. Prahova.
Taxa de participare la licitaţie este de 100
RON plus TVA, garanţia de participare este
de 10% din valoarea pretului oferit plus
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de
plată în contul de lichidare al SC “Utilrep
Serv” SRL. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie se
va face cel mai tarziu cu o zi inainte de data
licitatiei pana la ora 16,00. Bunurile se vor
vinde libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0743 023 634.
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 Arcani, sat Arcani,
Strada Principală, nr.268, județul Gorj,
telefon/fax 0253/278.004, e-mail: primariaar-

cani@yahoo.com, cod fiscal 4898894. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Dispensar medical, situat în sat
Arcani, Strada Principală, nr.268, comuna
Arcani, județul Gorj, ce aparține domeniului
public al Comunei Arcani, județul Gorj,
conform H.C.L. nr.75/10.12.2020 și temeiului
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.333 -338,
privind Codul administrativ cu modificările
și completările ulterioare, cu următoarea
componență: 1.Cabinet medical medicină
generală în suprafață de 64,65mp; 2.Cabinet
medical medicină generală în suprafață de
63,50mp; 3.Cabinet stomatologic în suprafață de 48,50mp. 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.
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 Achiziții din cadrul
Primăriei Comunei Arcani, comuna Arcani,
Strada Principală, nr.268, județul Gorj.
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: 35Lei /exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Arcani. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 15.02.2021, ora
14:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
23.02.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Arcani, comuna Arcani, Strada Principală,
nr.268, județul Gorj. 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: 23.02.2021,
ora 11:00, Primăria Comunei Arcani,
comuna Arcani, Strada Principală, nr.268,
județul Gorj. 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 Gorj, Târgu-Jiu, Strada T.
Vladimirescu, nr.34, județul Gorj, telefon
0253/218.661, fax 0253/218.661, e-mail: tribunalul-gorj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 29.01.2021.
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 04.03.2021,
orele 10:00, la sediul Direcţiei silvice Sălaj,
licitaţie publică cu strigare, în vederea
vânzării activului denumit ,,Casa Al
Vlahuta’’ si curte. Imobilul ,,Casa Al
Vlahuta” si curte este situat în localitatea
Simleu Silvaniei, str. Al. Vlahuta, nr. 19, jud.
Sălaj, O.S. Magura Simleu Silvaniei; Suprafața utilă conform raportului de evaluare
este de 58,26 mp. iar cea echivalent desfășurată este de 72,80 mp. Terenul aferent proprietatii este intravilan si este situat pe strada
Alexandru Vlahuta, are o suprafata de 388
mp si un front de cca. 13 ml la strada. 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 licitatie
este data de 03.03.2021, orele 16:00. Preţul de
pornire la licitaţie este de 98100 lei fără TVA.
Metoda de vanzare a activului „ Casa Al
Vlahuta” si curte este prin licitatie publica
deschisa cu strigare. Garanţia de participare
este de 4905 lei fara TVA, iar taxa de participare de 100 lei. Locul desfasurarii licitatiei
este Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în Zalău,
str. Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj in data de
04.03.2021 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 02.02.2021. 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.
l U.A.T. Comuna Mihăești, județul Vâlcea,
CIF 2541835, sediul în Comuna Mihăești, sat
Buleta, strada Buleta nr. 73bis, jud. Vâlcea,
tel./fax.0250/772522, email mihaesti@
vl.e-adm.ro, reprezentata prin primar Barzageanu Constantin, in calitate de concedent,
organizeaza in data de 23.02.2021, ora 12:00,
licitatie in vederea concesionarii unui teren în
suprafață totală de 11.680 m.p.- extravilan,
nr. cadastral 39309, situat în satul Munteni,
comuna Mihăești, județul Vâlcea, bun proprietate publică. Documentaţia de atribuire se
poate obtine prin solicitarea scrisă, de la
Registratura Primăriei Comunei Mihăești,
jud. Vâlcea. Costul documentației de atribuire de 50 lei si se achita la casieria Primăriei Comunei Mihăești, jud. Valcea. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
15.02.2021, ora 12:00. Data limită de depunere a ofertelor: 23.02.2021, ora 10:00. Oferta
va fi depusă la Registratura Primăriei
Comunei Mihăești, în satul Buleta, strada
Buleta nr. 73bis, Comuna Mihăești, jud.
Vâlcea, in doua exemplare :1 exemplar
original și 1 exemplar copie. Sedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 23.02.2021, ora
12:00, la sediul Primăriei Comunei Mihăești,
în satul Buleta, strada Buleta nr. 73bis,
Comuna Mihăești, jud. Vâlcea.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Consiliul Local Poiana Cristei,
comuna Poiana Cristei, Strada Pinului, nr.28,
județul Vrancea, telefon/fax 0237/252.182,
e-mail: poianacristeiprimaria@yahoo.com,
cod fiscal 4298024. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație

publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: spațiul
în suprafață de 15mp, cu destinație medicală:
cabinet asistență veterinară se află în clădire
cu regim de înălțime parter, înscris în cartea
funciară nr.50882 UAT Poiana Cristei și
aparține domeniului public al Comunei
Poiana
Cristei,
conform
H.C.L.nr.5/28.01.2021 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019, art.332-art.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 Secretariat. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de
atribuire: se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Poiana Cristei, Strada Pinului,
nr.28, județul Vrancea. 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/exemplar, se achită numerar la
Casieria Primăriei Comunei Poiana Cristei,
județul Vrancea. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2021, ora 14:00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 24.02.2021, ora
10:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Poiana Cristei,
Compartimentul Secretariat, Strada Pinului,
nr.28, județul Vrancea. 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: 26.02.2021, ora 12:00, la Primăria
Comunei Poiana Cristei, Str.Pinului, nr.28,
județul Vrancea. 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 Vrancea, Focșani, Bdul Independenței, nr.19-21, județul Vrancea, telefon
0237/232.092, fax 0237/232.094, e-mail:
tr-vrancea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 01.02.2021.
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 Stelnica, comuna Stelnica, Strada Eroilor Aviatori, nr.58, județul
Ialomița, telefon/fax 0243/361.785, e-mail:

ANUNȚURI

primaria.stelnica@yahoo.com, cod fiscal
4364799. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Spațiu comercial, în suprafață de 19,5mp, situat în intravilanul comunei Stelnica, Str.Prl.Noua
Generație, nr.6A, (DN3B), ce aparține domeniului privat al Comunei Stelnica, prin
H.C.L. nr.54/21.12.2020 și temeiului legal:
O.U.G.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 Urbanism.
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 Urbanism din cadrul
Primăriei Stelnica, Str.Eroilor Aviatori, nr.58,
județul Ialomița. 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:
10Lei /exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei Stelnica. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2021,
ora 14:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
25.02.2021, ora 09:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartiment Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Stelnica,
comuna Stelnica, Str.Eroilor Aviatori, nr.58,
județul Ialomița. 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: 25.02.2021,
ora 10:00, în Sala de Ședințe a Consiliului
Local Stelnica, Strada Eroilor Aviatori, nr.58,
județul Ialomița. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Ialomița, Slobozia, Str.B-dul
Cosminului, nr.12, județul Ialomița, cod
poștal 920030, telefon 0243/236.952,
0243/236.587 (centrala), fax 0243/232.266,
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
01.02.2021.
l Anunț publicitar privind vânzarea prin
licitație a masei lemnoase pe picior din zona
de siguranță a drumurilor județene proprietatea publică a județului Ialomița. La sediul
Consiliului Județean Ialomița, situat în
municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1,
județul Ialomița va avea loc la data de
25.02.2021, ora 11:00, licitație în vederea

vânzării masei lemnoase pe picior din zona
de siguranță a drumurilor județene, proprietatea publică a județului Ialomița, conform
Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.10
din 28.01.2021. Cantitatea de material
lemnos scoasă la licitație conform Actelor de
Punere în Valoare, emise de către Romsilva
-Direcția Silvică Ialomița -Ocolul Silvic Urziceni și Ocolul Silvic Slobozia, este de
1.510mc, fiind dispusă pe 6 tronsoane din
drumurile județeane, după cum urmează:
Nr.Crt.; DJ; Tronson; Nr.arbori; Volum brut
masă lemnoasă (mc); Preț minim lei/mc. 1.;
213A; Mărculești -Scânteia; 4; 15; 60,00. 2.;
203E; Cocora -Căzănești; 134; 304; 60,00. 3.;
213; Chirana -Luciu; 4; 13; 60,00. 4.; 102H;
Grindu -Colelia; 72; 220; 60,00. 5.; 102H;
Colelia -Cocora; 28; 144; 60,00. 6.; 203B;
Manasia -Grindu; 384; 814; 60,00. Total; 626;
1.510. 1.Procedura: -Licitație -2. Criteriul de
atribuire al contractului de vânzare cumpărare este cel mai mare preț ofertat -lei/mc.
3.Garanția de contractare -este egală cu 5%
din valoarea de pornire la licitație, pentru
volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să-l cumpere. 4.Garanția de bună
execuție a contractului este de 10% din
valoarea contractului fără TVA. 5.Caietul de
sarcini se poate procura începând cu data
publicării anunțului publicitar de la sediul
Consiliului Județean Ialomița. Caietul de
sarcini împreună cu Instrucțiunile privind
organizarea și desfășurarea procedurii se pot
achiziționa la prețul de 20Lei. 6.Termenul
limită de depunere a ofertelor este data de
24.02.2021, ora 16:30, la Registratura Consiliului Județean Ialomița. 7.Data primiri solicitări de clarificări 17.02.2021. 8.Deschiderea
și evaluarea ofertelor va avea loc în data de
25.02.2021, ora 11:00, la sediul Consiliului
Județean Ialomița. 9.Valabilitatea ofertelor:
90 de zile de la data depunerii. 10.Limba de
redactare a ofertei: română. 11.Încheierea
contractului de vânzare-cumpărare -10 zile
lucrătoare de la data finalizării licitației,
respectiv a negocierii. Informații suplimentare: la numărul de telefon 0243/230.201
int.244, fax.0243/233.000, Compartiment
patrimoniu public și privat, persoană de
contact, consilier Șelaru Gheorghe.
l Debitorul SC De Fringhii Constructii
Transporturi Daniel SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vanzare: 1. Stoc de
marfa aflat in patrimoniul societatii debitoare, in valoarea de 43.541,84 Lei exclusiv
TVA. Pretul de pornire al licitatilor reprezinta 20% din valoarea de piata exclusiv TVA
aratat in Raportul de evaluare. Participarea
la licitatie este conditionata de: -consemnarea
in contul nr. RO76 UGBI 0000 8020 0329
3RON deschis la Garanti Bank SA -Ag.
Ploiesti Mihai Viteazul 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 Regulamen-

telor de licitatie pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marfa prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
12.02.2021, ora 15:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor fi in data de 19.02.2021;
26.02.2021; 05.03.2021; 12.03.2021, ora 15:00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
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. Anuntul poate fi vizualizat si pe
site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul Emiflor Prodcom SRL societate
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse și Asociații SPRL, scoate la vanzare: 1.
Autoturism Lada Niva, an fabricatie 2005,
sursa de energie Benzina, cilindreea 1690
(cmc), pret pornire licitatie -2.000,00 Euro
exclusiv TVA; 2.Autoutilitara Fiat Doblo, an
fabricatie 2006, sursa de energie Motorina,
cilindreea 1248(cmc), pret pornire licitatie
-1.900,00 Euro exclusiv TVA; -Pretul Regulamentului de licitatie pentru autoturism
-300,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire
al licitatilor pentru bunurile, apartinand
Emiflor Prodcom SRL reprezinta 100% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO28 BREL 0002 0023 3458 0100
deschis la Libra Internet 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 Regulamentului de licitatie pentru bunul aflat in
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru autovehicule, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
10.02.2021, ora 11:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor fi in data de 17.02.2021;
24.02.2021; 03.03.2021; 10.03.2021, ora 11:00.
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 Consortiul SGB Insolvency Consult SPRL
- Dinu, Urse și Asociații SPRL -prin Dinu,
Urse și Asociații SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei ZIVA LOHN
SRL, scoate la vanzare in bloc urmatoarele
bunuri mobile detinute de aceasta: masina
cusut simpla Yamata –3 buc; masina cusut
simpla Necchi –2 buc; masina taiat Banzic;
masina termoculat Oshima; birou colt; scaun
negru piele ecologica; aparat aer conditionat

Habitat; centrala termica Sime Family.
Pretul Caietului de Sarcini este de 500 lei
(exclusiv TVA) si se achită prin OP in contul
nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis
la ING BANK –Sucursala Dorobanti, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si
Asociatii SPRL. Participarea la licitatie este
conditionata de: -achitarea, cel mai tarziu cu
o zi inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei; -achizitionarea cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce va fi
achitat in contul lichidatorului judiciar.
Sedintele de licitatie au fost fixate dupa cum
urmeaza: -in datele de 16.02.2021 si
23.02.2021, la ora 11:00, la un pret de pornire
reprezentand pretul evaluat; -in datele de
02.03.2021 si 09.03.2021, la ora 11:00, la un
pret de pornire reprezentand o scadere de
10% fata de pretul evaluat; -in datele de
16.03.2021 si 23.03.2021, la ora 11:00, la un
pret de pornire reprezentand o scadere de
20% fata de pretul evaluat; -in datele de
30.03.2021 si 06.04.2021, la ora 11:00, la un
pret de pornire reprezentand o scadere de
30% fata de pretul evaluat; -in datele de
13.04.2021 si 20.04.2021, la ora 11:00, la un
pret de pornire reprezentand o scadere de
40% fata de pretul evaluat. -in datele de
27.04.2021 si 04.05.2021, la ora 11:00, la un
pret de pornire reprezentand o scadere de
50% fata de pretul evaluat, la ora 11:00.
Sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Str. Buzesti, nr.71, et.5, cam. 502–505, sector
1. Pentru relatii suplimentare sunati la tel.
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

PIERDERI
l Am pierdut legitimația și carnetul de
student de la Facultatea de Mașini UTCN,
profil TCM engleză, pe numele meu Michele
Biasioli.
l Pierdut Certificat de Identificare Fiscala
21982900 Seria A, nr. 364566
l Subsemnatul, Pasca Catalin Marius,
nascut in 10.07.1980 in Vaslui, CI seria VS
nr.816998 declar ca am pierdut Atestat transport persoane in regim taxi. Il declar nul.
l Societatea Trafalcar Invest SRL cu sediul
în sat Feleacu, nr. 18A, comuna Feleacu, jud.
Cluj, J12/24/2010, CUI 26388357, declar
pierdut Certificatul de Înregistrare şi Certificatele constatatoare de la terţi şi de la
punctul de lucru. Le declar nule.
l Pierdut portofel din data de 23.01.2021 cu
toate actele (buletin, legitimație avocat,
permis conducere, card atestat marfă, card
tahograf, card de sănătate, 2 carduri ING și
un card Revolut) pe numele BLAGA
Alexandru Teofil. Le Declar Nule.

