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OFERTE SERVICIU
l Ionașcu Adriana angajează Guver-
nantă în Iași. CV la: adryannayonascu@
gmail.com până la 03.10.2020.

l Martinescu Petruț angajează Guver-
nantă în Iași. CV: la oana_pascu84@
yahyoo.com până la 03.10.2020.

l SC Premier Residence SRL angajează 
Agent servicii client în Buzău. CV la: 
acc1autopremier@gmail.com până la 
03.10.2020.

l Taloi Gabriel angajează Guvernantă în 
Târgu Jiu. CV la: mitroiu_cristina@
yahoo.com până la 03.10.2020.

l Tayarah Hiba angajează Menajeră în 
sat Giroc. CV la: awad_dana@yahoo.com 
până la 03.10.2020.

l Milutinovici Alexandra angajează 
Guvernantă în Timișoara. CV la: dorgos-
analexandra@ymail.com până la 
03.10.2020.

l Oala Nicoleta angajează Guvernantă în 
Arad. CV la: nico_pgi@yahoo.com până 
la 03.10.2020.

l Primăria Vidra- Ilfov organizează în 
data de 26.10.2020 concurs recrutare 
pentru 1 Şofer, 1 Administrator și 1 Refe-
rent. Detalii la 021-361.22.66.

l Oriental Therapy S.R.L., cu sediul 
social în Loc.București, Sectorul 3, Strada 
Aristide Pascal, Nr. 33-37, Corp 1, parter, 
ap. 2, jud.București, J40/5741/2019, CUI 
41037023, angajează: Director executiv -1 
post, Cod Cor 121116. Pentru CV, la 
adresa de e-mail igen91241@gmail.com.

l Academia Română - Filiala Iași, Insti-
tutul  de  Fi lo logie  Română ”A. 
Philippide”, organizează, în data de 
05.11.2020, ora 10:00, concurs pentru 
ocuparea postului vacant de Cercetător 
Ştiințific gradul I, normă întreagă, în 
domeniul Filologie română, specializarea 
Etnologie. Concursul se va desfășura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune în termen 
de 30 de zile de la data publicării anun-
ţului. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretariatul institutului și/sau 
de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
tel. 0332101115.

l Biblioteca Centrală Universitară 
„Carol I” din București anunţă scoaterea 
la concurs a următorului post contractual 
vacant, în conformitate cu art.12(1), 
art.30(1) din Codul muncii: 1 post de 
muncitor calificat IM- durată nedetermi-
nată Serviciul Administrativ. Tehnic. 
Condiţii specifice de participare: -studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, specializarea mecanică; -certificat de 
calificare profilul mecanic; -vechime 

minimă în domeniul mecanic: 1 an; 
-constituie avantaj vechimea de minim 2 
ani într-o bibliotecă. Concursul se organi-
zează la sediul Bibliotecii Centrale 
Universitare „Carol I” din București, str. 
Boteanu, nr.1, sector 1, și va conţine două 
probe: probă scrisă în data de 26.10.2020, 
ora 10:00, și interviul în data de 
28.10.2020, ora 10:00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până la 
data de 19.10.2020, la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I”, Compar-
timentul Resurse Umane până la ora 
12:00 și trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Tematica și biblio-
grafia se afișează la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I” și pe 
site-ul www.bcub.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Bibliotecii Centrale 
Universitare „Carol I” și la nr. de telefon: 
021/313.16.05 /int.258.

l Biblioteca Centrală Universitară 
„Carol I” din București anunţă scoaterea 
la concurs a următorului post contractual 
temporar vacant, în conformitate cu 
art.12(2), art.30(1) din Codul muncii: 1 
post de bibliotecar IA S -durată determi-
nată- Serviciul Achiziții Publice. Juridic. 
Condiţii specifice de participare: - studii 
superioare în domeniul biblioteconomiei și 
știinţei informării absolvite cu diplomă de 
licenţă/ studii masterale și/sau studii post-
universitare în domeniul biblioteconomie 
sau curs de inițiere/stagiu de inițiere 
profesională pentru bibliotecari; - vechime 
de minim 4 ani într-o bibliotecă. 
Concursul se organizează la sediul Biblio-
tecii Centrale Universitare „Carol I” din 
București, str. Boteanu, nr.1, sector 1, și va 
conţine două probe: probă scrisă în data 
de 26.10.2020, ora 13:00, și interviul în 
data de 28.10.2020, ora 13:00. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune până la 
data de 19.10.2020, la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I”, Compar-
timentul Resurse Umane până la ora 
12:00 și trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Tematica și biblio-
grafia se afișează la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I” și pe 
site-ul www.bcub.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Bibliotecii Centrale 
Universitare „Carol I” și la nr. de telefon: 
021/313.16.05 /int.258.

l Administrația Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploiești, Pta. 
Eroilor 1A, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi de 
execuție vacante de natură contractuală: 
muncitor necalificat - 1 post la Căminul 
de Bătrâni; muncitor necalificat - 1 post la 
Centrul Social de Urgență; muncitor 
necalificat - 1 post la Serviciul Adminis-
trativ Condiții de participare: studii 
minim 8 clase; fără vechime in muncă. 
Concursul se va desfășura la sediul din 
Piața. Eroilor nr. 1A, după cum urmează: 

înscrierile se fac în perioada 02 - 
15.10.2020 intre orele 9:00 - 14:00; proba 
scrisă va avea loc în data de 26.10.2020 
ora 10:00; proba interviu va avea loc în 
data de 28.10.2020 ora 11:00. Dosarele de 
înscriere se depun la registratura institu-
ției și trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condițiile 
de participare sunt afișate la sediul insti-
tuției și pe site-ul  www.asscploiesti.
ro. Relații suplimentare se pot obține la 
compartiment Resurse Umane - tel. 
0740178780 sau 0244511137 tasta 120.

l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu 
sediul în Bulevardul Ghencea, nr. 35, 
sector 6, București, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată nedeterminată 
a următoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual la formaţia 
întreţinere terenuri din Centrul de admi-
nistrare stadion „Steaua”: 1 post de 
conducere de șef formaţie muncitori gr.II 
(peisagist) (absolvenţi de studii medii cu 
diplomă de bacalaureat, 5 ani vechime în 
muncă și în specialitate); 1 post de 
execuție de tehnician I (peisagist) (absol-
venţi de studii medii cu diplomă de baca-

laureat, 3 ani și 6 luni vechime în muncă 
și în specialitate)- desfășurarea concur-
sului: 29.10.2020, ora 11:00- proba scrisă 
(se desfășoară la sediul clubului); 
03.11.2020, ora 11:00- proba practică; 
06.11.2020, ora 10:30- interviu; 1 post de 
execuție de muncitor calificat II (peisa-
gist) (absolvenţi ai învăţământului general 
obligatoriu sau absolvenţi de studii medii, 
au 6 ani și 6 luni vechime în muncă și în 
specialitate și calificare în meseria de 
peisagist/floricultor); 2 posturi de execuție 
de muncitor calificat III (peisagist) (absol-
venţi ai învăţământului general obliga-
toriu sau absolvenţi de studii medii, au 3 
ani și 6 luni vechime în muncă și în speci-
alitate și calificare în meseria de peisagist/
floricultor); 1 post de execuție de muncitor 
calificat IV (peisagist) (absolvenţi ai învă-
ţământului general obligatoriu sau absol-
venţi de studii medii, au 6 luni vechime în 
muncă și în specialitate și calificare în 
meseria de peisagist/floricultor)- desfășu-
rarea concursului: 03.11.2020, ora 11:00- 
proba 
practică; 06.11.2020, ora 10.30- interviu. 
Pentru toate posturile: data limită de 
depunere a dosarelor este 16.10.2020, ora 
16:00. Proba practică se desfășoară la 

Complexul sportiv „Steaua- Ghencea”, 
Bulevardul Ghencea, nr. 45, sector 6, 
București, iar interviul se desfășoară la 
sediul clubului, unde se depun și dosarele 
de concurs și sunt afișate și detaliile orga-
nizatorice. Datele de contact ale secretari-
atului: tel.021.413.60.07, int.143 sau 125.

l Având în vedere prevederile art.II din 
Legea nr.203 din 16.09.2020, Clubul 
Sportiv al Armatei „Steaua”, cu sediul în 
Bulevardul Ghencea, nr. 35, sector 6, 
București, reia concursurile organizate 
pentru încadrarea următoarelor posturi 
vacante de conducere din Centrul de 
administrare stadion „Steaua”: Şef secţie 
gr.II la secţia management din Centrul de 
administrare stadion „Steaua”. Noile date 
ale concursului: afișare rezultate selecţie 
dosare concurs: 08.10.2020; proba scrisă: 
13.10.2020, ora 11.00; proba practică: 
16.10.2020, ora 11:00; interviu: 21.10.2020, 
ora 11:00; Şef birou gr.II la biroul 
marketing în secţia management din 
Centrul de administrare stadion 
„Steaua”: Noile date ale concursului: 
depunere contestaţii privind rezultatul 
probei practice: 05.10.2020; soluţionare 
contestaţii privind rezultatul probei prac-
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tice: 06.10.2020; interviu: 07.10.2020, ora 
10:30. Activităţile se desfăşoară la sediul 
clubului. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la secretariatul comisiei de 
concurs, tel.021.413.60.07, int.143 sau 125 
şi pe site-ul www.csasteaua.ro

CITAȚII
l În vederea soluționării dosarului civil 
nr.5389/232/2019, aflat pe rolul Judecăto-
riei Găeşti, numitul Vlaicu Vasile, cu 
ultimul domiciliu la fam.Vlaicu 
Gheorghe, din com.Petreşti, jud.Dâmbo-
vița, este citat în data de 06.10.2020, ora 
14:00, calitate de pârât, în proces cu 
Vlaicu Claudiu-Gabriel. 

l Terci Nicoleta Alina este chemată la 
Judecătoria Alexandria, Complet C7, în 
data de 05.11.2020, ora 9:00, în calitate de 
pârât în proces cu Terci Alin Florin în 
calitate de reclamant în dosarul 
7286/740/2019.

l SC Bymfast SRL, CUI:37576755, 
J16/1201/2017, cu sediul cunoscut în 
Craiova, str. Rovinari, nr. 85, jud. Dolj, 
este chemată la Judecătoria Craiova, cu 
sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 30, 
jud.Dolj, în ziua de 19.10.2020, ora 11:00, 
complet civil 7 (fost CF7), în calitate de 
terț poprit, în dosarul nr.33150/215/2019, 
în proces cu Miu Mădălina Doina- 
contestatoare şi CAR Arias CFR 
Craiova- intimată, având ca obiect 
„contestație la executare”.

l Numita Burlacu Corina Alexandra, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în sat. Mihail 
Kogălniceanu, com. Coțuşca, jud. Boto-
şani şi cu ultima reşedință cunoscută în 
Germania - loc de muncă: E.M.A., Maxi-
milianstraBe 8,  91522 Ansbach, 
Germania, este citată la Judecătoria 
Darabani, jud. Botoşani, în data de 
14.10.2020, ora 09:00, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 20/217/2020, în 
procesul de divorț cu minori în care recla-
mant este numitul Burlacu Cătălin.

l Se citeaza pentru 12.11.2020 ora 10:00, 
sala 145 Judecatoria Arad, Danci Toma 
cu domiciliu necunoscut, in calitate de 
parat debitor in dos. civil nr. 5025/55/2020 
avand ca obiect Ordonanta de plata, 
creditor Bozgan Gheorghe.

l Față de pârâtul Coprean Emeric, fiul 
lui Ioan şi Ana, născut la 1 septembrie 
1939, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Buza, satul Buza, numărul 350, 
județul Cluj, s-a deschis procedura de 
declarare judecătorească a morții la Jude-
c ă t o r i a  G h e r l a  î n  d o s a r u l 
nr.3418/235/2020. Orice persoană, care 
are cunoştință despre împrejurările dispa-
riției sau morții pârâtului este invitată să 
comunice datele pe care le cunoaşte.

l Numiţii: Avramesc Eva, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Vulcan, 
Str. Plesnitoarea, nr. 18, județul Hune-

doara; Ilie P. Maria, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Aninoasa, Str. 
Libertăţii, nr. 146, județul Hunedoara; 
Buta Burlec Maria, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Aninoasa, Str. 
Văleni, nr. 159, județul Hunedoara şi 
Udrea Ana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Vulcan, Str. Morii, 
nr. 58, județul Hunedoara, sunt citaţi la 
Judecătoria Petroşani pe data de Mier-
curi, 28.10.2020, ora 08:30, camera 24, în 
calitate de pârâţi în dosarul civ. 
nr.7251/278/2019, în procesul acţiune în 
constatare cu reclamanta Societatea 
Complexul Energetic Hunedoara SA prin 
Administrator judiciar Expert Insolvenţă 
SPRL.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 3520/105/2019, Tribunal 
Prahova,  conform Sentintei  nr. 
416/09.09.2020 privind pe SC Softline 
Projects Tehnologies SRL.

l Comuna Poieni anunță publicul inte-
resat asupra declanşării etapei de înca-
drare în vederea obținerii avizului de 
mediu conform HG 1076/ 2004 şi etapei 
de evaluare adecvată pentru Amenaja-
mentul silvic U.P. III Valea Drăganului. 
Prima versiune a amenajamentului poate 
fi consultată la sediul titularului, comuna 
Poieni, sat Poieni, str. Principală, nr. 268, 
județul Cluj, din data de 28.09.2020, între 
orele 9:00- 14:00. Publicul interesat poate 
transmite, în scris, comentarii şi sugestii 
până la data de 17.10.2020, la APM 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, fax: 0264 412 914, 
e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni - vineri, între orele 9.00 – 14.00.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insol-
venta Ciulianu Elena-Cozmina, reprezen-
tata prin reprezentată prin av. Ciulianu 
Elena-Cozmina, in calitate de adminis-
trator judiciar al Valex Distribution SRL 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  c i v i l e  n r. 
3619/25.09.2020 pronunţată de Tribu-
nalul Bucuresti- Secţia a VII- a Civila în 
dosarul nr. 9941/3/2020, notificã deschi-
derea procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Valex Distri-
bution SRL, cu sediul social Bucureşti 
Sectorul 6, Str. Bostanilor, Nr.4, Bloc 14, 
Sc.1, Et.3, Ap.25, CUI 15388025, nr. de 
ord ine  in  reg i s t ru l  comertu lu i 
J40/5596/2003. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de 
creanta impotriva Valex Distribution 
SRL, vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu 
referire la dosarul nr. 9941/3/2020, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 
09.11.2020; b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si comu-
nicare a tabelului preliminar de creante 

02.12.2020; c) termenul pentru intocmirea 
si afisarea tabelului definitiv la 
25.12.2020; d) data primei sedinte a 
adunarii  generale a creditorilor 
09.12.2020, ora 14:00; e) adunarea gene-
rala a asociatilor la data de 09.10.2020, 
ora 14:00 la sediul administratorului 
judiciar.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator judiciar 
provizoriu în dosarul nr. 366/111/2020 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a 
II-a Civilă, privind pe debitoarea Daniela 
Mobel SRL, CUI 39693077, număr de 
înregistrare în Registrul Comerțului 
J5/1856/2018, îi notifică pe toți creditorii 
debitoarei privind faptul că prin hotă-
rârea nr.677/2020 din data de 30.09.2020 
pronunțată de Tribunalul Bihor, în 
dosarul nr. 366/111/2020 s-a dispus înce-
perea procedurii falimentului față de 
societatea debitoare mai sus menționată, 
în temeiul art.145 alin.(1) lit. A, pct. C şi 
lit. B din Legea 85/2014. Prin hotărârea 
amintită s-a fixat termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-
țelor născute în cursul procedurii, 
respectiv în intervalul 12.02.2020 - 
30.09.2020, la data de 16.11.2020, 
termenul limită pentru verificarea crean-
țelor, întocmirea şi publicarea tabelului 
suplimentar la data de 27.11.2020, 
termenul limită de întocmire a tabelului 
definitiv consolidat la data de 23.12.2020. 
Lichidatorul judiciar provizoriu a 
convocat şedința adunării creditorilor pe 
data de 10.12.2020, la ora 12:00, la sediul 
acestuia din Oradea, str. Avram Iancu, nr. 
2, ap. 11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând 
a fi: confirmarea lichidatorului judiciar 
provizoriu şi aprobarea onorariului aces-
tuia. 

l SC Frommerprint SRL cu sediul social 
si punct de lucru:Str. Valea Cascadelor, 
Nr. 21U, Sector 6, Bucuresti, înregistrată 
la oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J40/939/2000, cod unic de înregistrare 
nr.12697794, reprezentată de domnul 
Vitiuc Cristian în calitate de Adminis-
trator, solicită obținerea Autorizaţiei de 
Mediu pentru activitatea-Alte activitati 
de tiparire n.c.a.-cod.CAEN.1812, 
conform Certificat Constatator, desfăşu-
rate în Str. Valea Cascadelor, Nr. 21U, 
Sector 6-Bucuresti. Informatii se pot 
solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia 
Mediului Bucureşti din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii-in 
spatele benzinariei Lukoil), intre orele 
09:00-12:00, de luni pana vineri. Propu-
neri sau contestatii se pot depune la 
sediul A.P.M.Bucureşti in termen de 10 
zile de la data publicarii prezentului 
anunt.

l SC Midocar SRL, cu sediul în Șos.
Odăi, nr. 219-225, sector 1, Bucureşti, 
înregistrată la ONRC-ORCTB, cu CUI 
nr.RO4992254, informează pe cei intere-
sați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru 

activitatea de Showroom Service Auto, 
desfăşurată în Splaiul Unirii, nr. 643-673, 
sector 3. Informațiile la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Bucureşti din 
sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, (Barajul 
Lacul Morii -în spatele benzinăriei 
Lukoil), între orele 09:00-12:00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestații se 
pot depune la sediul APM Bucureşti în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Asociația Maximilian anunță publicul 
interesat asupra deciziei Agenției pentru 
Protecția Mediului Buzău de încadrare 
fără evaluare de mediu şi fără evaluare 
adecvată a planului ,,Plan de manage-
ment al ariilor naturale protejate 
ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-
Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta 
Albă- Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 
2.272 Balta Amara şi 2.260 Lacul 
Jirlău-Vişani” amplasat în jud. Buzău şi 
jud. Brăila. Motivele care au stat la baza 
luării acestei decizii au fost: în conformi-
tate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi 
luând în considerare criteriile pentru 
determinarea efectelor semnificative 
potențiale prevăzute în Anexa 1 a acelu-
iaşi act normativ, planul nu ridică 
probleme din punct de vedere al protec-
ției mediului si nu prezintă efecte proba-
bile asupra zonei, planul de management 
asigură starea de conservare favorabilă a 
habitatelor şi speciilor de interes comu-
nitar pentru care au fost desemnate Ariile 
Naturale Protejate de interes comunitar. 
Observațiile publicului se vor primi în 
scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Sfântul 
Sava de la Buzău, nr. 3, în termen de 10 
zile calendaristice de la data publicării 
anunțului

l SC Imobiliara Magheru SRL, având 
sediul în strada Dimitrie Cantemir, nr.8, 
bloc 3B, ap.59, sector 4, Bucureşti, titular 
al Planului Urbanistic Zonal din locali-
tatea Bucureşti, sector 1, Șos.Străuleşti, 
nr. 102- 104, anunță publicul interesat 
asupra parcurgerii etapei de încadrare în 
cadrul şedinței Comitetului Special 
Constituit din data de 16.06.2020, 
urmând ca planul să fie supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. Comen-
tarii privind decizia etapei de încadrare se 
primesc în scris la sediul A.P.M.Bucureşti, 
în termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anunțului.

l Societatea Națională a Apelor Mine-
rale SA, cu sediul în Bucureşti, strada 
Scărlătescu, nr.15, sector 1, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Lucrări de cercetare 
(studiu) în interiorul perimetrului de 
exploatare aferent zăcământului Moara 
Dracului, comuna Dorna Candrenilor, 
județul Suceava, în scopul identificării 
unor eventuale surse de apă ce ar putea 
face obiectul unor viitoare lucrări de 
introducere într-un circuit economic”, 
propus a fi amplasat în comuna Dorna 

Candrenilor, județul Suceava. Informa-
țiile privind proiectul propus, pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Suceava, din strada 
Bistriței, nr. 1A şi la sediul Societății Nați-
onale a Apelor Minerale SA, Bucureşti, 
strada Scărlătescu, nr. 15, sector 1, în 
zilele de luni-vineri, între orele 09:00-
14:00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Suceava.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 
S.R.L., intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru 
Lucrări de proiectare, realizare, achiziție 
şi montare de butaforii pentru proiectul 
„Amenajare parc tematic în Parcul 
Pantelimon. Ataşat regasiți documentația 
de atribuire. Data limită de depunere a 
ofertelor este 14.10.2020, ora 12:00.

l Avicola Bucuresti S.A., inregistrata la 
Registrul Comertului sub nr. J40/12/1991, 
avand cod unic de inregistrare 1551768, 
cu sediul in Bucuresti, Sectorul 4, Splaiul 
Unirii nr. 16, et. 3, cam. 310, (“Vanza-
torul” sau “Avicola”), organizeaza in 
data de 06.10.2020 ora 12:00, licitatie 
competitiva cu strigare de tip olandez 
(“Licitatia”) pentru vanzarea, in bloc, a 
activelor ce include echipamente, cladiri 
si terenuri situate in orasul Mihailesti, 
jud. Giurgiu, strada Stejarului nr. 10 
(“Activul”). Activul este grevat de un 
drept de folosinta ( contract de inchiriere) 
incheiat pe perioada fixa in favoarea unui 
tert pana la data de 01.08.2021 si este 
folosit in scopul unor activitati de crestere 
a pasarilor. Vanzarea se realizeaza inte-
gral, pentru Intreg Activul, nu se accepta 
oferte partiale/fractiuni. La sedinta de 
licitatie se pot prezenta persoane fizice si/
sau juridice care fac dovada indeplinirii 
cerintelor prevazute in Regulamentul de 
organizare si desfasurare a Licitatiei 
(“Regulamemtul Licitatiei”). Se pune la 
dispozitia participantilor un caiet de 
sarcini ce contine prezentarea Activului si 
Regulamentul Licitatiei (“Caietul de 
Sarcini”). Acestea sunt disponibile pe 
site-ul Avicola la adresa www.avicolabu-
curesti.ro. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 4.661.280,00 Euro. Se aplica TVA 
in functie de dispozitiile legale. Garantia 
de participare la licitatie este de 250.000 
(douasutecincizecidemii) EUR si va fi 
constituita in echivalent lei, la cursul 
BNR din ziua depunerii.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Ulmeni, comuna Ulmeni, Șos. 
Olteniței, nr. 310, județul Călăraşi, 
telefon/fax 0242/523.554, email: 
primaria_ulmeni@yahoo.com, cod fiscal 
3796691. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
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special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: -teren intra-
vilan cu luciu de apă -lac, situat în 
tarlaua 52, parcela 1933, în suprafață de 
38.879mp, -teren intravilan neproductiv 
aferent zonei de protecție lac, în supra-
față de 53.988mp, situat în T52, P1934, 
aparținând domeniului privat al comunei 
Ulmeni, conform H.C.L.39/30.07.2020. 
Documentația a fost întocmită conform 
OUG 57/03.07.2019 privind Codul Admi-
nistrativ și regulamentului -cadru de 
concesionare/închiriere a bunurilor 
imobile din domeniul privat aflate în 
administrarea Consiliului Local al 
Comunei Ulmeni, județul Călărași. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: Documentația de atribuire și 
caietul de sarcini, vor fi solicitate prin 
cerere, pe adresa de e-mail: primaria_
ulmeni@yahoo.com sau se pot solicita 
direct de la sediul instituției, Comparti-
mentul Achiziții publice. 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: Comparti-
mentul Achiziții Publice Administrativ, 
Primăria Comunei Ulmeni, comuna 
Ulmeni, Șos.Olteniței, nr.310, județul 
Călărași. 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: 
Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 15.10.2020, ora 10:00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
23.10.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Ulmeni, Compartimentul Achi-
ziții Publice, comuna Ulmeni, Șos.Olte-
nițe i ,  nr.310,  județul  Călărași . 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 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: 23.10.2020, ora 
12:00, în Sala de ședințe a Primăriei 
Comunei Ulmeni, Șos.Olteniței, nr. 310, 
județul Călărași. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Judecătoria 
Oltenița, Oltenița, Bld. Tineretului, nr. 
123 ,  județu l  Că lăraș i ,  t e l e fon 
0242/511.880, fax 0242/513.838, email: 
judol.reg@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abil itate,  în vederea publicării : 
30.09.2020.

l SC Codacons SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a bunului imobil aflat in patrimo-
niul debitoarei: teren intravilan situat in 
Breaza, Cartier Frasinet FN, jud 

Prahova, in suprafata de 2791 mp, la 
pretul de 40.160 lei fara TVA, pretul fiind 
redus cu 20% fata de cel din raportul de 
reevaluare. Licitatia are loc in baza hota-
rarilor Adunarii Creditorilor din data de 
10.08.2016 si 27.01.2020, ce a incuviintat 
raportul de evaluare si regulamentul de 
participare la licitatie. Licitaţia va avea 
loc pe data de 06.10.2020, 20.10.2020, 
10.11.2020, 24.11.2020, 15.12.2020, 
12.01.2021, 26.01.2021, 08.02.2021, 
23.02.2021, 16.03.2021, orele 12:30 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Caietul 
de sarcini poate fi achizitionat de la 
sediul lichidatorului judiciar si este in 
cuantum de 2.000 lei + TVA. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l SC Bomas Distributions SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunurilor aflate in patrimoniul 
societatii, respectiv magazine tip 
termopan, pretul de pornire al licitatiei 
fiind redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 06.10.2020, 20.10.2020, 
03.11.2020, 17.11.2020, 15.12.2020, 
06.01.2021, 13.01.2021, 20.01.2021, 
10.02.2021, orele 12:00, la sediul lichida-
torului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 
12, Bl. 33S1, Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l SC Niral Nk SRL, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica bunu-
rilor mobile si imobile aflate in patrimo-
niul societatii, si anume: C1 - Locuinta 
(magazin), amplasata in localitatea Fili-
pestii 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 propri-
etatea societatii) si Semiremorca KRONE 
SDP 27 PH 10 KSG, cu o valoare in 
cuantum de 2.125 lei fara TVA. 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 rapoar-
tele de evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 06.10.2020, 20.10.2020, 
03.11.2020, 17.11.2020, 15.12.2020, 
06.01.2021 , 13.01.2021, 20.01.2021, 
10.02.2021, orele 13.00 la sediul lichidato-
rului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 
33S1 Cab. 7B Et.7. Conditiile de partici-
pare si relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, 
prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie publica a 
urmatoarelor bunuri mobile aflate in 
patrimoniul debitoarei: calculator 
Pentium - 85 lei, expresor - 175 lei, lada 
frigorifica Zanussi - 190 lei, masina 
spalat Whirlpool - 85 lei, vitrina profesio-
nala - 300 lei, masina spalat si uscat rufe 
- 85 lei, aspirator I.nte - 30 lei, casa 

marcat Datecs, 4 buc la pretul de 55 lei /
buc, combina frigorifica Bosch 310 L - 90 
lei, dulap - 30 lei, fier calcat si masa 
Whirlpool - 30 lei, frigider - 9 buc, la 
pretul de 105 lei buc, masina spalat 
Gorenje - 95 lei, mese mici - 22 buc, 10 lei 
/buc, mese mari - 9 buc, la pretul de 90 lei 
/buc, minibar Samsung - 16 buc, la pretul 
de 70 lei /buc, scaune – 2 buc. la pretul de 
45 lei buc., televizoare - 25 buc, la pretul 
de 50 lei /buc, uscator par Valera - 42,5 
lei, uscator rufe - 135 lei, uscator rufe 
Whirlpool - 135 lei, cafetiera Philips - 
22,5 lei, televizor Funai - 140 lei, Sony 
mp3 - 85 lei, uscator maini Ino Elise - 180 
lei, uscator maini Valera - 60 lei, vitrina 
vin Klisman - 675 lei. La preturile de mai 
sus se adauga TVA. Licitatiile publice au 
loc in baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 01.09.2019. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit 
in raportul de evaluare. Sedintele de lici-
tatie vor avea loc pe data de: 07.10.2020, 
14.10.2020, 21.10.2020, 28.10.2020, 
03.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 
24.11.2020, 02.12.2020, 09.12.2020, 
05.01.2021, 12.01.2021, 19.01.2021, 
26.01.2021, 29.01.2021, 03.02.2021, 
10.02.2021 ,17.02.2021, 24.02.2021, 
26.02.2021, orele 13.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab.7B. 
Relati i  suplimentare la  telefon 
0344104525.

l SC Rovit SA, societate aflata in reorga-
nizare judiciara, prin administrator judi-
ciar anunta vanzarea la licitatie a unor 
bunuri aflate in patrimoniul debitoarei, in 
sensul  ca  urmatoare le  bunur i , 
respectiv:  Ferma 5  - compusa din: 
constructii cantina, sopron, depozit, 
anexa atelier mecanic, bloc locuinte, 
rezervor poliester, 30 t, și teren aferent 
3295 mp, situata in Bucov, sat Chitorani, 
zona Valea Orlei, jud. Prahova 428.550 lei 
+TVA;  Ferma 9  -  compusa din 
constructii: Sopron Cizelat (Depozit), 
Cladire Cantina, Grajd pt Cai, Sediu 
Ferma - Cladire Condeescu, Sopron 
Ingrasaminte chimice, Gard Imprej-
muire, Baraca Dormitor, Cladire Depozit, 
Atelier Mecanic, Rezervor pt Apa cu Sup 
Metal, Platforma Beton + Modernizare 
Drum, Retea Electrica Aeriana, Rezervor 
motorina, Spatiu Depozitare – Plat-
forma, Grup sanitar, Rampa, Beci, 
fundatie, WC, bazin si terenul intravilan 
aferent in suprafata de 9.157 mp, situata 
in Urlati, loc. Valea Mieilor, jud. Prahova 
la pretul de 416.575 lei; Teren intravilan 
in suprafata de 440 mp situat in com. 
Bucov, sat Valea Orlei, jud. Prahova, la 
pretul de 14.080 lei + TVA si o serie 
de bunuri mobile, respectiv: subsolier 1 
buc. la pretul de 105 lei (fara TVA), bena 
remorca, 2 buc la pretul de 985 lei/ buc 
(fara TVA). Licitatia publica are loc in 
baza hotararilor Adunarii Creditorilor 
din 09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013 12
. 0 8 . 2 0 1 3 ,  2 9 . 0 7 . 2 0 1 4 , 
29.07.2014, 22.01.2015 a regulamentului 
de participare la licitatie si a caietului de 

sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 
50% din pretul stabilit in raportul de 
evaluare. Sedintele de licitatii vor avea 
loc pe data de: 07.10.2020, 14.10.2020, 
21.10.2020, 28.10.2020, 04.11.2020, 
11.11.2020, 18.11.2020, 25.11.2020, 
08.12.2020, 15.12.2020, orele 12.00, la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 
33S1, et. 7, cab 7B. Detalii in caietul de 
sarcini si la telefon 0344104525.

l SC Real Bucov SA, societate în fali-
ment, cu sediul în com Bucov, sat 
Pleașa, str. Industriei, nr. 1, jud. 
Prahova, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în Ploiești, str. 
Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1 et. 7, cab. 
7B, anunta vanzarea la licitatie publica 
a imobilului situat in Bucov, loc. Pleasa, 
str. Industriei, nr. 1 in cadrul Fabricii de 
Caramizi Refractare Pleasa compus 
din: Cladire Pavilion Birouri - Unitate 
Individuala nr. 2 parter + 2 etaje, Sud = 
1037,98 mp Scd = 1.215 mp si cota 
parte teren aferent de 553 mp, situat in 
com. Bucov, sat Pleasa, str. Industriei 
nr. 1. Pretul de pornire al licitatiei este 
de 532.988,50 lei, care este redus la 50% 
din pretul stabilit in raportul de 
evaluare si nu este purtator de TVA, 
deoarece valoarea constructiei este mai 
mare decat valoarea terenului. Pretul 
nu poate fi redus sub 50% din valoarea 
stabilita in raportul de evaluare.
Imobilul este inscris in CF 21218-
C1-U2 Bucov si se compune din parter 
Sc = 459 mp, Su -397.67 mp, etaj I Sc = 
307 mp, Su = 259,87mp, etaj II Sc = 449 
mp, Su = 380,44 mp, cota parti comune 
din cladire 44,63% si cota parte teren 
553mp. Totodata, se valorifica prin lici-
tatie urmatoarele bunuri mobile: 13 
birouri pt calculator la pret de 50 lei per 
buc. + TVA, 1 birou mare la pret de 100 
lei + TVA, 4 scaune la pret de 15 lei per 
buc. + TVA 7 fisete metalice la pret de 
100 lei per buc.+ TVA, 1 comoda cu 2 
usi la pret de 100 lei + TVA, 6 dulapuri 
cu 2 usi la pret de 100 lei per buc. + 
TVA, un dulap colt cu 5 usi la pret de 
200 lei + TVA, 1 polita cu 4 rafturi la 
pret de 50 lei + TVA si imobile care se 
mai gasesc in patrimoniul debitoarei, 
inclusiv garsonierele libere din caminul 
de nefamilisti din Com. Bucov, sat 
Pleasa. Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
16.12.2019, a regulamentului de partici-
pare la licitatie. Garantia de participare 
la licitatie pentru aceste bunuri este 
10% din valoarea bunurilor licitate. 
Caietul de sarcini pentru imobilul situat 
in loc. Pleasa este in cuantum de 2.000 
lei plus TVA. Taxa de participare la 
licitatie pentru garsonierele libere din 
caminul de nefamilisti este in cuantum 
de 300 lei fara TVA pentru fiecare 
garsoniera. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de:  08.10.2020, 
13.10.2020, 15.10.2020, 20.10.2020, 
21.10.2020, 22.10.2020, 27.10.2020, 

28.10.2020, 29.10.2020, 03.11.2020, 
05.11.2020, 10.11.2020, 12.11.2020, 
17,11.2020, 19.11.2020, 24.11.2020, 
25.11.2020, 26.11.2020, 02.12.2020 si 
08.12.2020, orele 12:00, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Relatii suplimentare la sediul lichidato-
rului judiciar cat si la telefon 
0344104525.

l  SC Elbama Star SRL, prin lichidator 
judiciar, anunta vanzarea la licitatie 
publica, in bloc a terenurilor intravilane 
situate in Predeal, respectiv teren in 
suprafata de 1000 mp inscris in CF 
nr.100891 la pretul de 98.100 lei + TVA, 
teren in suprafata de 600 mp inscris in 
CF nr. 101893 la pretul de 61.560 lei + 
TVA si teren in suprafata de 400 mp 
inscris in CF 100892 la pretul de 41.040 
lei + TVA, conform hotararii Adunarilor 
Creditorilor din 28.07.2020. Pretul de 
pornire al licitatiei este cel din raportul de 
evaluare intocmit de PFA Constantin 
Valerica si aprobat de Adunarea Credito-
rilor din 28.07.2020. Pretul de pornire al 
licitatiilor este redus cu 10% fata de cel 
din raportul de evaluare. Licitatiile 
publice vor avea loc pe data de: 
07.10.2020, 14.10.2020, 21.10.2020, 
28.10.2020, orele 12:00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile 
de participare si relatii suplimentare in 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar la pretul de 5.000 lei fara TVA si 
la tel. 0344104525.

l În atenția celor interesați fundația 
Caritatea, persoană juridică de drept 
privat, cu sediul în București, Str. 
Dunarea Albastră, nr. 6, sector 3, telefon 
031/425.35.30; 031/0425.35.31, fax 
031/425.35.34, formulează prezenta 
invitație la negociere pentru stabilirea 
condițiilor de vânzare a imobilului 
situat în București, Bdul Dacia, nr. 144, 
Sector 2, înscris în Cartea Funciară a 
Sectorului 2 București, nr.239786, având 
număr cadastral 239786, proprietatea 
Fundației Caritatea, compus din teren 
în suprafață totală măsurată de 665mp, 
în condițiile și termenii de mai jos: 1. 
Prezenta invitație la negociere este adre-
sată oricăror persoane fizice sau juridice 
interesate de cumpărarea bunului 
imobil. 2. Ofertele vor fi ferme și irevo-
cabile, vor cuprinde numele sau denu-
mirea completă a participantului, 
termenul de valabilitate a ofertei, datele 
complete de identificare a ofertantului, 
persoana de contact, prețul oferit, 
modalitatea de plată, garanțiile care pot 
fi acordate în cazul plații eșalonate a 
prețului și orice alte detalii pertinente 
referitoare la cumpărarea imobilului. 3. 
Ofertele cu informațiile solicitate pot fi 
înregistrate la Registratura Fundației 
Caritatea sau transmise exclusiv prin 
scrisoare recomandată, la adresa indi-
cată mai sus,  până la data de 
16.10.2020, ora 17:00. Ofertele trans-
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mise după data limită sau prin alte 
mijloace de comunicare (fax sau e-mail) 
nu vor fi luate în considerare. 4. Fundația 
Caritatea este persoană juridică de drept 
privat, prin urmare acest anunț nu este 
supus legislației privind achizițiile 
publice. Prin formularea ofertei și trans-
miterea acesteia în oricare din modalită-
țile precizate mai sus, ofertantul întelege 
și acceptă ca prezenta invitație la nego-
ciere nu obligă Fundația Caritatea la 
semnarea contractului de vânzare-cum-
părare și, pe cale de consecință: i.
Fundația Caritatea își rezervă dreptul de 
a revoca prezenta invitație la negociere în 
orice moment, fără nici o raspundere din 
partea sa, fără a fi obligată să prezinte o 
justificare sau să îndeplinească orice 
formalități; ii.Fundația Caritatea își 
rezervă dreptul de a evalua ofertele 
primite în conformitate cu criteriile 
proprii de evaluare, în cadrul unui proces 
intern de analiză și selecție a ofertelor 
care va avea caracter confidențial și al 
cărui rezultat nu va fi făcut public. 5. 
Fundația Caritatea se obligă să păstreze 
confidențialitatea tuturor informațiilor 
conținute în ofertele primite. 6. Fundația 
Caritatea oferă imobilul spre vânzare în 
situația lui actuală, fără nici un fel de 
garanții referitoare la posibilitatile urba-
nistice ale terenului. 7. Fundația Cari-
tatea își rezervă dreptul de a negocia cu 
participanții și de a solicita garanții 
pentru a asigura respectarea termenilor 
ofertei. Fundația Caritatea practică o 
garanție de bună execuție a ofertei în 
cuantum de 5% din prețul vânzării din 
ofertă. Ofertele fără garanție vor fi 
descalificate. În cursul negocierilor 
Fundația Caritatea poate să solicite 
garanții specifice pentru executarea 
anumitor obligații din ofertă, sub forma: 
(a)depozit bancar la dispoziția Fundației 
Caritatea sau (b)scrisoare de garanție 
bancară autonomă, necondiționată și 
irevocabilă. 8. Această invitație la nego-
ciere nu constituie o obligație pentru 
Fundația Caritatea de a înstrăina 
imobilul menționat la cel mai mare preț 
sau orice alt preț. Fundația Caritatea își 
rezervă dreptul să negocieze cu oricare 
dintre ofertanți și/sau să organizeze o 
competiție între ofertanți. 9. Pentru 
formularul „Invitație la negociere” 
precum și pentru alte detalii vă rugăm să 
accesați www.caritatea.ro, Secțiunea 
Imobiliare. Relații suplimentare la 
tel.031/425.35.30, 031/425.35.31, 
031/425.35.32.

l În atenția celor interesați fundația 
Caritatea, persoană juridică de drept 
privat, cu sediul în București, Str. 
Dunărea Albastră, nr. 6, sector 3, telefon 
031/425.35.30; 031/425.35.31, fax 
031/425.35.34, formulează prezenta 
invitație la negociere pentru stabilirea 
condițiilor de vânzare a imobilului (teren 
și construcții) situat în Rădăuți, str. 
Spitalului, nr. 15, Jud.Suceava, înscris în 
Cartea Funciară nr.35021 a localității 
Rădăuți, având număr cadastral 35021, 

proprietatea Fundației Caritatea, 
compus din teren în suprafață totală 
măsurată de 1.142mp și construcții C4 
în suprafață construită la sol de 163mp 
și respectiv C6 în suprafață construită la 
sol de 339mp precum și cota de 1/2 din 
terenul înscris în Cartea Funciară a 
localității Rădăuți nr.40227, provenită 
din conversia de pe hârtie a Cărții 
Funciare nr.1276, top 20/1 situat în 
Rădăuți, str.Volovățului, nr.50, în condi-
țiile și termenii de mai jos: 1.Prezenta 
invitație la negociere este adresată 
oricaror persoane fizice sau juridice 
interesate de cumpărarea bunului 
imobil. 2. Ofertele vor fi ferme și irevoca-
bile, vor cuprinde numele sau denumirea 
completă a participantului, termenul de 
valabilitate a ofertei, datele complete de 
identificare a ofertantului, persoană de 
contact, prețul oferit, modalitatea de 
plată, garanțiile care pot fi acordate în 
cazul plății eșalonate a prețului și orice 
alte detalii pertinente referitoare la 
cumpărarea imobilului. 3. Ofertele cu 
informațiile solicitate pot fi înregistrate 
la Registratura Fundației Caritatea sau 
transmise exclusiv prin scrisoare reco-
mandată, la adresa indicată mai sus, 
până la data de 16.10.2020, ora 17:00. 
Ofertele transmise după data limită sau 
prin alte mijloace de comunicare (fax 
sau e-mail) nu vor fi luate în considerare. 
4. Fundația Caritatea este persoană 
juridică de drept privat, prin urmare 
acest anunț nu este supus legislației 
privind achizițiile publice. Prin formu-
larea ofertei și transmiterea acesteia în 
oricare din modalitățile precizate mai 
sus, ofertantul întelege și acceptă că 
prezenta invitație la negociere nu obligă 
Fundația Caritatea la semnarea contrac-
tului de vânzare-cumpărare și, pe cale de 
consecință: i.Fundatia Caritatea își 
rezervă dreptul de a revoca prezenta 
invitație la negociere în orice moment, 
fără nici o răspundere din partea sa, fără 
a fi obligată să prezinte o justificare sau 
să îndeplinească orice formalități; ii.
Fundația Caritatea își rezervă dreptul de 
a evalua ofertele primite în conformitate 
cu criteriile proprii de evaluare, în cadrul 
unui proces intern de analiză și selecție a 
ofertelor care va avea caracter confiden-
țial și al cărui rezultat nu va fi făcut 
public. 5. Fundația Caritatea se obligă să 
păstreze confidențialitatea tuturor infor-
mațiilor conținute în ofertele primite. 6. 
Fundația Caritatea ofera imobilul spre 
vânzare în situația lui actuală, fără nici 
un fel de garanții referitoare la posibili-
tățile urbanistice ale terenului sau situ-
ația fizică a clădirilor. 7. Fundația 
Caritatea își rezervă dreptul de a negocia 
cu participanții și de a solicita garanții 
pentru a asigura respectarea termenilor 
ofertei. Fundația Caritatea practică o 
garanție de bună execuție a ofertei în 
cuantum de 5% din prețul vânzării din 
oferta. Ofertele fără garanție vor fi 
descalificate. În cursul negocierilor 
Fundația Caritatea poate să solicite 
garanții specifice pentru executarea 

anumitor obligații din ofertă, sub forma: 
(a)depozit bancar la dispoziția Fundației 
Caritatea sau (b)scrisoare de garanție 
bancară autonomă, necondiționată și 
irevocabilă. 8. Această invitație la nego-
ciere nu constituie o obligație pentru 
Fundația Caritatea de a înstrăina 
imobilul menționat la cel mai mare preț 
sau orice alt preț. Fundația Caritatea își 
rezervă dreptul să negocieze cu oricare 
dintre ofertanți și/sau să organizeze o 
competiție între ofertanți. 9. Pentru 
formularul „Invitație la negociere” 
precum și pentru alte detalii vă rugăm să 
accesați www.caritatea.ro, Secțiunea 
Imobiliare. Relații suplimentare la 
tel.031/425.35.30, 031/425.35.31, 
031/425.35.32.

PIERDERI
l PIeRDut CeRtIFICAt COnStA-
tAtOR nR.527427 emIS lA DAtA De 
19.11.2012 PentRu FIRmA I.I.BA-
tInAS CRIStIAn lAuRentIu DIn 
lIC.BeCleAn, JuD.BIStRItA- 
nASAuD.

l Subscrisa, Xpert Travel&Events SRL, 
cu sediul social în București, Sectorul 2, 
Strada Sinaia, nr.3, Bloc 79, Scara B, 
Etaj 9, Apartament 83, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul București sub nr.
J40/9162/2014, având Cod Unic de Înre-
gistrare 33450931, declar nul și pierdut 
certificatul constatator cu privire la 
activitățile desfășurate la sediul social 
din București, Sectorul 2, Strada Sinaia 
nr.3, Bloc 79, Scara B, Etaj 9, Aparta-
ment 83 din 05.08.2014.

l  u n i c  S t y l e  C o n s t r u c t  S R l , 
J40/9273/2005, CuI:17615515, cu sediul în 
București, Al.lunca mureșului, nr. 5-7, 
Bl.Y4B-Y4C, et.10, ap. 86, sec. 3, declară 
pierdut și nul Certificatul de înregistrare 
al societății.

l Pierduta Diploma de manager trans-
port seria 62192, emisa pe numele Chiru 
Cristina natalia. O declar nula.

l Pierdut Certificat de pregătire profesio-
nală a conducătorului auto, cu seria: 
0067112001, pe numele marin Florin. Îl 
declar nul.

l  Ferraro Costruzioni&A SRl, 
J06/976/2004, pierdut certificat consta-
tator la sediu. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de Inregistrare nr. 
28673961/23.06.2011, Certificat consta-

tator nr.10312 / 21.06.2011, eliberate de 
ORC Caras-Severin., Autorizatie de func-
tionare emisa de Primaria Resita , pentru 
Iamandei Ioan Pfa. le Declar nule.

l Pierdut sigiliu identificare mP033, 
eliberat de către ministerul Finanțelor 
Publice, aparținând societății metod Print 
SRl, CuI 33693469, cu sediul în Slobozia, 
Strada nordului nr. 6, Bl. D1, Sc. C, ap. 7, 
Județul Ialomița.

DECESE


