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OFERTE SERVICIU
l Van-Valina Trans Din Vaslui , Angajeaza Conducator Auto Masina De
Mare Tonaj Cu Experienta De Minim 2
Ani Pe Ruta Rusia-Turcia Si Sa Aiba
Cunostinte De Limba Rusa. Interviul In
Data De 5 Martie La Sediul Firmei.
Relatii La Tel.0749828410
l Gs Meret Tir Din Iasi , Angajeaza
Conducator Auto Masina De Mare
Tonaj Cu Experienta De Minim 2 Ani
Pe Ruta Rusia-Turcia Si Sa Aiba
Cunostinte De Limba Rusa. Interviul In
Data De 5 Martie La Sediul Firmei.
Relatii La Tel.0749828410
l Serviciul Local de Salubrizare Glina
organizează în data de 25.03.2021
concurs recrutare pentru Muncitor
necalificat- Compartiment Prestări
Servicii, Întreținere Domeniu Public.
Condiţii specifice de participare la
concurs: studii medii/ generale, vechime
în muncă: 10 ani. Dosarele se depun la
Serviciul Local de Salubrizare Glina cu
sediul în comuna Glina, str. Libertății
nr.292, județ Ilfov în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial și la ziar,
respectiv de la data de 03.03.2021 până
la data de 16.03.2021, ora 15:00. Alte
informaţii pot fi obţinute la nr.
021-467.12.14, persoană de contact
Văduva Nicoleta Monica– Contabil
Serviciului Local de Salubrizare Glina,
email glina.serviciul.salubrizare@gmail.
com.

CITAȚII
l Chirescu Eugen Victor este
chemat în calitate de pârât în
data de 30.03.2021, ora 11:00, sala
4, Judecătoria Iași, Dosar
Nr.8779/245/2020, în proces cu
Catarama Mihaela, în calitate
de reclamant, pentru exercitarea autorității părintești,
stabilire domiciliu minor și
pensie întreținere.

l Șelaru Mihaela este citată în calitate
de pârâtă la Judecătoria Balș în data de
26.03.2021, la ora 09:30, complet C3, în
dosarul nr. 527/184/2020.

contradictoriu cu Corbeanu Vasile
Decebal, în calitate de reclamant, în
Dosarul nr. 7508/109/2019, având ca
obiect calcul drepturi salariale.

l Ahmed Mohammed Ashour
Mohammed este citat în data de
18.05.2021, ora 8.30 în Dosarul nr.
801/327/2019 aflat pe rolul Judecătoriei
Tulcea pentru divorț în proces cu Uram
Elena.

l Numitul Tarhon Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în oraș Tg.
Frumos, str. Petru Rareș, bl.G2, sc.A,
et.2, ap.12, jud. Iași, este citat în calitate de pârât în proces cu Ciobanu
Mariana -partaj bunuri comune, la
Judecătoria Pașcani, în dosar nr.
4830/866/2017 pentru data de
18.03.2021, ora 10:00, complet C09MF.

l Se citează pârâtul Ana Ionel, la Judecătoria Pitești, pentru termenul din
26.04.2021, ora 8:30, în Dosarul nr.
10356/280/2019, având ca obiect revocare donație.
l Se citează la Judecătoria Oltenița in
data de 17.03.2021,parata Niculae Cristiana Victoria,în dosar 4193/269/2020,
avand ca obiect exercitare autoritate
parinteasca,de către Niculae Alexandru
l Numitul Mihuțescu Gabriel este
chemat în judecată la Judecătoria
Craiova, dosar nr.30694/215/2019,
complet 33, cu termen de judecată la
14.04.2021, ora 11:00, în contradictoriu
cu Mihuțescu Loredana, Coicea
Camelia și Mihuțescu Doina pentru
partajarea averii defunctului Mihuțescu
Gheorghe.
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 22.03.2021, ora
12:00, complet civil 7 (fost CF7), în
calitate de terț poprit, în dosarul
nr.33150/215/2019, în proces cu Miu
Mădălina Doina- contestatoare și CAR
Arias CFR Craiova- intimată, având ca
obiect „contestație la executare”.
l Se citează pârâta S.C. Suveran
Confort SRL cu ultimul sediu cunoscut
în comuna Mărăcineni nr. 587, jud.
Argeș, la Tribunalul Argeș, pentru
termenul din 15.03.2021, ora 9:00, în

l Citatie emisă la data de 25.02.2021.
Prin prezenta se citează toţi moştenitorii legali şi testamentari cu domiciliul necunoscut ai defunctei Sechter
Elena, decedată la data de 18 august
2019, cu ultimul domiciliu în Oraş
Târgu Neamţ, Aleea Zimbrului, B11,
ap.8, judeţul Neamţ, pentru a se
prezenta la sediul Biroului Notarial
Teodorescu Mihaela, cu adresa de mai
sus, în ziua de 12 martie 2021, ora
10:00, în vederea participării la dezbaterea succesiunii defunctei mai sus
menţionate, prin procedura notarială
ce va avea loc în acea zi. Se vor
prezenta toate actele deţinute în legătură cu această succesiune (testamente,
titluri de proprietate privind imobilele
defunctei: acte de vânzare, donaţii,
partaj, extrase de carte funciară), acte
de stare civilă (certificat de naştere,
certificat de căsătorie, adopţie, deces),
cartea de identitate în original. În caz
de neprezentare la termenul stabilit,
dezbaterea succesiunii va avea loc în
lipsă şi se va proceda la eliberarea
certificatului conform legii. Moştenitorii domiciliaţi în alte localităţi decât
aceea în care este sediul biroului notarial, pot trimite declaraţii de acceptare
sau renunţare la succesiune autentificate la orice birou notarial din tară. De
asemenea, în cazul în care nu vă puteţi
prezenta personal, aveţi posibilitatea
să desemnaţi, printr-o procură autentică, un mandatar care să vă reprezinte. Secretar.
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l Flaviromprest SRL, J05/614/2003,
C.U.I. 15448224, cu ultimul sediu în
judeţul Bihor, Mun. Oradea, Piaţa
Bucureşti nr.4, Ap.33, cod poştal 3700,
prin administrator Olteanu Radu, este
chemată la Tribunalul Bucureşti, din
Splaiul Independenţei nr. 319L,
Clădirea B, sector 6, Bucureşti, Secţia
a VI-a Civilă, camera E 26, C2- Fond,
în ziua de 08.04.2021, ora 13:30, în
calitate de pârât, în proces cu IMSAT
S.A., în calitate de reclamant şi alţii,
pentru Fond- Acţiune în constatare şi
pretenţii *Rejudecare Dosar nr.
26988/3/2005, în cadrul Dosarului nr.
13219/3/2017.

DIVERSE
l SC Corvinus International SRL cu
sediul în str.Iancu de Hunedoara,
nr.54, sector 1, Bucureşti, înregistrată
la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu C.U.I.
nr.16327042, informează pe cei interesaţi că s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizaţiei de mediu pentru
activitatea hoteluri/restaurante, desfășurată în str.Iancu de Hunedoara,
nr.54, sector 1, Bucureşti. Informaţii se
pot solicita la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Bucureşti din
sectorul 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
contestaţii se pot depune la sediul
A.P.M.Bucureşti în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunţ.
l Muresan Marin anunta pentru a
doua oara publicul interesat, asupra
declansarii etapei de incadrare conform
HG 1076/2004 in vederea obtinerii
avizului de mediu „Plan Urbanistic
Zonal-Introducere In Intravilan Si
Parcelare Teren Pentru Construire
Locuinte Individuale Si Cuplate” municipiul Baia Mare, str. Vrancei. Prima
versiune a planului mai sus mentionat
poate fi consultata la sediul firmei
Aedilis Proiect, str. 1 Mai, nr. 25, Baia
Mare, Jud. Maramures si la APM
Maramures incepand cu data de

ANAF - DGRFP Braºov. Creditoarea AJFP Braºov cu sediul în
Braºov, str. M. Kogãlniceanu nr. 7, prin reprezentant legal, cheamã
în judecatã pe DENNAOUI RABIH ºi GHYNWA AL ZOHBI, prin
curator avocat Fluturas Marius, în calitate de administratori a SC
CAPALANO SRL, CUI 24254359, cu sediul în Braºov, str.
Postãvarului nr. 23, ap. 1, în data 18.03.2021, ora 9.15, sala T5, în
dosarul nr. 6713/62/2017 a1, având ca obiect atragerea rãspunderii
patrimoniale în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014.

23.02.2021. Publicul interesat poate
transmite comentarii si sugestii la APM
Maramures pe adresa: Baia Mare, str.
Iza, nr. 1A, fax 0262/275222 sau e-mail:
office@apmmm.ro, de luni-vineri intre
orele 08:00- 16:00, in termen de 15 zile
calendaristice de la data prezentului
anunt.
l Oberhauser Invest SRL, titular al
Planului Urbanistic Zonal Reglementare Zona Locuire Colectiva si Functiuni Complementare in Arealul
Delimitat de BD. Republicii, Str. Paltinisului, Str. Marasesti si Str. Muncii,
Municipiul Baia Mare, Judetul Maramures, generat de terenurile cu nymar
cadastral 125661 si numar topo
2818/32/8, Municipiul Baia Mare,
Judetul Maramures, anunta publicul
interesat ca s-a depus documentatia in
vederea obtinerii avizului de mediu
pentru avizarea planului urbanistic
zonal. Observatiile publicului se
primesc in scris la sediul APM Maramures, str. Iza, nr. 1A, Baia Mare, zilnic
intre orele 08:00- 16:00, in termen de 15
zile calendaristice de la aparitia anuntului.

ADUNĂRI GENERALE
l SC TRANSFOREST SA Vatra
Dornei, prin Administratorul Unic,
convoacă în baza Legii 31/1990,
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor SC TRANSFOREST SA
Vatra Dornei în data de 15.04.2021, ora
15.00, la sediul societății comerciale din
Vatra Dornei, str. Argestru, nr. 3,
Județul Suceava, având următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului
de Evaluare nr.1 din 04.01.2021,
întocmit de Evaluator autorizat Ohmt
Carmen Laura, Legitimația
nr.18281/2021. 2. Aprobarea vânzării
către SC IRIS IMOB SRL Vatra
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Dornei, cu datele de identificare
J33/703/2005 și CIF:RO17584613, a
imobilului Teren Intravilan cu numărul
cadastral 36802, înscris în CF 36802, cu
suprafața de 2.800mp, situat în Vatra
Dornei, strada Argestru, nr.3, cu prețul
de 68.180 RON, conform Raportului de
evaluare nr.1/04.01.2021. 3. Aprobarea
Raportului de Evaluare nr.2 din
04.01.2021 întocmit de Evaluator autorizat Ohmt Carmen Laura, Legitimația
nr.18281/2021. 4.Aprobarea vânzării
către SC IRIS IMOB SRL Vatra
Dornei, cu datele de identificare
J33/703/2005 și CF RO17584613, a
imobilului Spații de Depozitare- Etaj cu
numărul cadastral 37454-C1-U2, înscris
în CF 37454, cu suprafața utilă de
153.52mp, situat în Vatra Dornei,
strada Argestru, nr.3, cu prețul de
52.533 RON, conform Raportului de
evaluare nr.2/04.01.2021. În cazul în
care AGEA nu se poate desfășura din
cauza neîndeplinirii prezenței acționarilor, ședința se va ține în data de
16.04.2021, ora 15:00, cu aceeași ordine
de zi și la aceeași adresă.
l Convocator: Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale IPTANA
Transproiect S.A., C.U.I. 14163342, nr.
Înregistrare la Registrul Comerţului
J40/7571/2001, convoacă adunarea
generală ordinară a acţionarilor în ziua
de 21 aprilie 2021, ora 15,00, la adresa
Bd. Dinicu Golescu nr.36, sala de
şedinţe, parter, sector 1, Bucureşti,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de
19 aprilie 2021, cu următoarea ordine
de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea
Raportului Consiliului de administraţie
privind realizarea programului de activitate pe anul 2020; 2. Prezentarea şi
aprobarea Raportului Auditorului
financiar asupra situaţţiilor financiare
la data de 31 decembrie 2020; 3. Prezentarea şi aprobarea Bilanţului, Contului
de profit şi pierdere şi a celorlalte situaţii financiare anuale pentru exerciţiul
financiar al anului 2020; 4. Aprobarea
repartizării profitului net pe anul 2020 /
modului de acoperire a pierderii; 5.
Aprobarea descărcării de gestiune a
Consiliului de administraţie şi Auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2020; 6. Prezentarea şi aprobarea
Programului de activitate pe anul 2021;
7. Aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2021; 8. Prezentarea
Programului de investiţii pe anul 2021;
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9. Diverse. Dacă la prima convocare nu
se întruneşte cel puţin o pătrime din
numărul total de drepturi de vot
şedinţa se reconvoacă la data de 22
aprilie 2021, în acelaşi loc şi la aceeaşi
oră. Începând cu data de 7 aprilie 2021
documentele şi materialele informative
referitoare la problemele cuprinse pe
ordinea de zi, se pot consulta la adresa
de desfăşurare a adunării. Formularele
de procuri, se pot obţine, completa,
semna şi depune până la data de 19
aprilie 2021 la adresa de desfăşurare a
adunării generale extraordinare. Preşedinte C.A. Ion Florin Baroncea.
l Convocator: pentru Şedinţa Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor S.C.
Munactiv S.A. Ing. Diaconu Maricel
Mihail în calitate de Presedinte al
Consiliului de Administraţie al S.C.
Munactiv S.A. cu sediul în Bucureşti,
sector 6, B-dul 1 Mai nr.53, Pavilion
Administrativ, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului Bucureşti sub
nr. J40/10477/2008 având C.U.I. RO
24050057, convoacă acţionarii societăţii
în vederea întrunirii acestora în cadrul
şedinţei Adunării Generale Ordinare, la
sediul său, în sala de şedinţe, etaj 3, la
data de 07.04.2021, ora 13:00. Vor putea
participa şi vota în cadrul Adunării
Generale Ordinare acţionarii S.C.
Munactiv S.A. înscrişi în Registrul Acţionarilor până la data de referinţă de
20.03.2021. În temeiul prevederilor
legale, acţionarii pot participa la
Adunarea Generală Ordinară personal
sau pot fi reprezentaţi, în baza unei
procuri speciale care va fi pusă la dispozitie de Consiliul de Administraţie al
societăţii. Documentele şi informaţiile
referitoare la subiectele af late pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare din data de 07.04.2021 sunt disponibile la sediul societăţii începând cu
data de 01.04.2021. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. Aprobarea situaţiilor financiare
anuale, respectiv bilanţul contabil,
contul de profit şi pierdere, date informative şi note explicative ale situaţiilor
financiare anuale, întocmite pentru
exerciţiul financiar din anul 2020; 2.
Aprobarea propunerii de repartizare
parţială a profitului net realizat de societate în exerciţiile financiare anterioare
şi rămas nerepartizat, pe destinaţia
dividende, cu stabilirea dividendului
net şi brut pe acţiune, corespunzător
numărului total de acţiuni deţinute de

acţionari, respectiv un număr de
323.498 acţiuni nominative. 3. Aprobarea Raportului Administratorilor
societăţii pentru activitatea desfăşurată
în exerciţiul financiar din anul 2020; 4.
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2020; 5. Aprobarea
Raportului de audit financiar asupra
situaţiilor financiare anuale încheiate
de societate la data de 31.12.2020; 6.
Aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli pentru anul 2021; 7. Aprobarea Programului de investiţii pentru
anul 2021; 8. Aprobarea împuternicirii
Dlui. Diaconu Maricel Mihail– Preşedintele Consiliului de Administraţie
pentru semnarea Hotărârii Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor şi
împuternicirea Dnei.Tudor Mirela
Adriana- consilier juridic- pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare
pentru înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Municipiului Bucureşti. În cazul în care
în data de 07.04.2021 şedinţa Adunării
Generale Ordinare nu va întruni
cvorumul necesar dezbaterii şi adoptării
hotărârilor conform Ordinii de zi,
şedinţa se va desfăşura în data de
08.04.2021, ora şi locul de desfăşurare
rămânând neschimbate. Preşedinte
C.A. Ing. Diaconu Maricel Mihail.
l Convocator al Adunării Generale
Ordinare a acționarilor societății Electroconstructia Elco Bucuresti SA.
Subsemnatul, Stancu Nicu, în calitate
de Administrator Unic al Electroconstructia Elco Bucuresti SA, o societate
comercială organizată și funcționând în
conformitate cu legea română, cu sediul
în București, Sectorul 4, Bd. Dimitrie
Cantemir, nr. 17, camera 1, bl. 10, scara
B, etaj 8, Ap.69, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr.
J40/10065/1993, cod unic de înregistrare 3972798 (denumită în continuare
„Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 și ale
Actului Constitutiv al Societății, prin
prezenta, Administratorul Unic
convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor în data de 06.04.2021,
ora 10:00, la sediul social al Societății
din Bd.Dimitrie Cantemir, nr.17,
camera 1, bl. 10, scara B, etaj 8, Ap.69,
Sector 4, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționa-

rilor la data de referință 15.03.2021. În
situația în care la prima convocare nu
vor fi îndeplinite condițiile de cvorum,
Administratorul Unic convoacă prin
prezenta o a doua Adunare Generală
Ordinară a Acționarilor pentru data de
07.04.2021, ora 10:00, în același loc și cu
aceeași ordine de zi. La Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor sunt
îndreptățiți să participe și să voteze
acționarii înscriți în Registrul Acționarilor la data de 15.03.2021, stabilită ca
dată de referință. Participarea la
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se face în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății,
precum și cu prevederile legale aplicabile societăților pe acțiuni. Întreaga
documentație, inclusiv textul integral al
documentelor și al proiectelor de hotărâre ce urmează a fi supuse dezbaterii
acționarilor și alte informații și materiale referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor, este pusă la
dispoziția acționarilor spre consultare și
informare, la sediul Societății. Acționarii pot participa fie personal, fie prin
reprezentant, prin acordarea unei
procuri speciale altor persoane. În caz
de prezentare prin împuternicit, un
exemplar original al procurii speciale se
va depune la sediul social al Societății
cu 48 de ore înainte de adunare.
Formularul de procură specială pentru
reprezentarea acționarilor în Adunare
este disponibil la sediul Societății. Unul
sau mai mulți acționari reprezentând,
individual sau împreună, cel puțin 5%
din capitalul social are/au dreptul: a)de
a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu condiția ca fiecare
punct să fie însoțit de o justificare sau
de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală, și b)de
a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale. Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în
scris (transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice) în termen
de cel mult 15 zile de la data publicării
convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit.a) de mai
sus determină modificarea ordinii de zi
a adunării generale comunicate deja
acționarilor, Societatea va trebui să facă
disponibilă o ordine de zi revizuită,
folosind aceeași procedură ca și cea
utilizată pentru ordinea de zi anteri-

oară, cu respectarea termenului
prevăzut de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant. Fiecare acționar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de
pe ordinea de zi a Adunării Generale a
Acționarilor. Societatea va răspunde la
întrebările adresate de acționari.
Dreptul de a pune întrebări și obligația
de a răspunde pot fi condiționate de
măsurile pe care Societatea le poate lua
pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a
adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor
comerciale ale Societății. Societatea
poate formula un răspuns general
pentru întrebările cu același conținut.
Se va considera că un raspuns este dat
dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății,
în format întrebare-răspuns. Ordinea
de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor: 1. Prezentarea, dezbaterea
și supunerea spre aprobare a raportului
de gestiune al Administratorului Unic
pentru exercițiul financiar al anului
2020, precum și descărcarea de gestiune
a Administratorului Unic. 2. Prezentarea raportului cenzorului în legătură
cu situațiile financiare încheiate la data
de 31.12.2020. 3. Prezentarea, dezbaterea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale pentru
exercițiul financiar al anului 2020,
compuse din: bilanț, cont de profit și
pierderi, situația fluxurilor de numerar,
situația modificării capitalurilor proprii
și notele explicative la situațiile financiare pentru exercițiul financiar al
anului 2020, în baza raportului de
gestiune al Administratorului și a
raportului cenzorului. 4. Repartizarea
rezultatului contabil reportat pentru
anul 2019 și a rezultatului contabil
reportat pentru anul 2020. 5.Diverse.

VÂNZARI IMOBILIARE
l Vând vilă central Pitești, suprafață
construită 400 mp, preț 330.000 euro.
Tel. 0761115304.

LICITAȚII
l CEC BANK SA Sucursala Alexandria, cu sediul în Municipiul Alexandria, str. București nr. 59, organizează
în data de 15.03.2021, ora 13:00, licitație deschisă fără preselecție, pentru
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vânzarea unui autoturism marca
“Logan”. Prețul de pornire a licitației
este de 4505 lei, iar dosarul de prezentare este 10 lei. Relații la dl. Budurea
Mihail Remus - tel.0730.233.100.
l Primaria Municipiului Oradea, organizeaza:licitatie publica. 1)Informatii
privind vanzatorul:Primaria Municipiului Oradea, cu sediul in:mun.
Oradea-410100, P-ta.Unirii nr.1 jud.
Bihor, Cod fiscal: RO.35372589,
tel.:0259/408812;0259/437.000, int.223;
fax:0259/436.276; E-mail: primarie@
oradea.ro. 2) Informatii privind
obiectul licitatiei:Vanzare.3(trei) parcele
de teren, proprietate privata a Municipiului Oradea, conform caietului de
sarcini, situate in:Oradea, identificate
cu:nr.cadastrale.206955;209044 si nr.
top.3703/3. 3)Data limita de depunere a
ofertelor:24.martie.2021, ora:10:00-la
sediul vanzatorului. 4) Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor
cu documentele de calificare:24.
martie.2021, ora:14:00. 5)Data desfasurarii sedintei de deschidere oferta financiara:24.martie.2021, ora:14:30. 6)
Documentatia de atribuire gasiti accesand site-ul:www.oradea.ro, sectiunea-licitatii.
l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la
licitaţie publică a bunurilor mobile
aflate in patrimoniul SC General Best
Securyty SRL, respectiv: autoturism
Mitsubishi Outlander, an fabricatie
2007, pe motorina, aprox. 250.000 km
la pretul de 12.000 lei + TVA , autoturism Ford Focus, an fabricatie 2007, pe
motorina , aprox. 225.000 km la pretul
de 5.850 lei + TVA , etc, pretul fiind
redus la 75% fata de cel din raportul de
evaluare. Licitatia are loc in baza
Adunarii Creditorilor din data de
12.01.2021, pretul de pornire al licitatiei
fiind cel stabilit in raportul de evaluare.
Licitaţiile publice vor avea loc pe data
de: 09.03.2021, 11.03.2021, 16.03.2021,
18.03.2021, 23.03.2021, 25.03.2021,
30.03.2021, 01.04.2021, 06.04.2021,
08.04.2021 orele 12:00 în Ploieşti, str.
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B,
jud Prahova. Taxa de participare la
licitatie este de 300 lei + TVA. Relaţii
suplimentare 0344/104525.
l CVC Property Investments CO SRL
prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie

www.jurnalul.ro
publică teren situat în Jilava, Tarlaua
23, parcela 79(96/2), jud. Ilfov, compus
din 3 loturi de teren in suprafata totala
de 38.800 mp la prețul total de
2.313.000 lei. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar in suma de 2.000
lei fara TVA şi vor depune documentația însoțită de taxa de garanţie de
10% din prețul de pornire cu cel putin o
zi înainte de data licitatiei. Licitaţia va
avea loc în 18.03.2021, ora 13:00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în data de
14.04.2021, aceeaşi oră, în acelaşi loc”
l CII Tudor Geanina, cu sediul social
in Ploiesti, Aleea Strunga, nr. 2, bl. 39,
sc. A, ap. 13, jud.Prahova, administrator judiciar numit prin Sentinta nr.
105 din 23.02.2021 pronuntata de
Tribunalul Prahova, sectia a II-a Civila,
de Contencios Administrativ si Fiscal,
in dosarul nr. 4874/105/2020, notifica
deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitorului Servnos
SRL, avand CUI 6305438, sediul social
Municipiul Ploieşti, Str. Beresti, Nr. 30,
Judet Prahova, si J29/2505/1994.
Termenul limita pentru inregistrarea
cererilor de admitere a creantelor
asupra averii debitoarei, conform art.
100 alin. 1 lit. b din Legea 85/2014 este
08.04.2021. Termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea,
afisarea si publicarea tabelului preliminar al creantelor in BPI, potrivit art.
100 alin. 1 lit. c din Legea 85/2014 este
28.04.2021. Termenul limita pentru
definitivarea tabelului creantelor
conform art. 100 lit. d din Legea
85/2014 este 24.05.2021. Termenul
limita pentru depunerea de catre
debitor la dosarul cauzei a actelor si
informatiilor prevazute de art. 67 alin.
1 din lege: 08.03.2021. Prima Adunare a
creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar in data de
04.05.2021, ordinea de zi urmand a fi
anuntata prin convocator, ulterior.
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
Valea Danului, sat Valea Danului, nr.496,
județul Argeș, telefon/fax 0248/724.458,
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e-mail: primarie@ valeadanului.cjarges.ro,
cod fiscal 4122035. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: o pajiște în suprafață de 10Ha din
izlazul Ruget, în satul Vernești, comuna
Valea Danului, aflată în domeniul public
al UAT Comuna Valea Danului, aprobată
prin H.C.L. nr.10 din 17.02.2021, conform
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: de la sediul
Primăriei Valea Danului. 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: Compartimentul Relații cu Publicul din cadrul
Primăriei Valea Danului, sat Valea
Danului, nr. 496, județul Argeș. 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 cu numerar la
Casieria Primăriei Valea Danului, sau în
contul RO38TREZ 04821180250 XXXXX
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.03.2021, ora 13:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.03.2021, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Valea Danului,
comuna Valea Danului, sat Valea Danului,
nr. 496, județul Argeș. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 25.03.2021, ora 12:00,
sediul Primăriei Valea Danului, sat Valea
Danului, nr. 496, Sala de ședințe, județul
Argeș. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Argeș, Pitești, B-dul
I.C.Brătianu, nr. 7, judeţul Argeș, telefon
0248/216.599, fax 0248/212.410, e-mail:
tr-arges@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01.03.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
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persoană de contact: Comuna Viștea, cu
sediul în sat Viștea de Jos, nr. 132,
județul Brașov, telefon/fax 0268/247.303,
email: primaria.vistea@yahoo.com, cod
fiscal 4443418. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: terenuri,
proprietate privată a comunei Viștea,
înscrise în: -CF nr. 100095, identificat cu
nr.cadastral 3934/3, în suprafață de
15.611mp; -CF nr.104440, identificat cu
nr.cadastral 3934/4, în suprafață de
5.071mp; -CF nr.104441, identificat cu
nr.cadastral 3034/5, în suprafață de
1.605mp; conform H.C.L.Viștea
nr.12/26.02.2021 și temei legal O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire:- se regăsesc

în caietul de sarcini. 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 la sediul Primăriei
Comunei Viștea. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Viștea, comuna Viștea, Viștea
de Jos, nr. 132, județul Brașov. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.03.2021, ora 15:00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1.

Data-limită de depunere a ofertelor:
26.03.2021, ora 11:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se vor
depune la Registratura Primăriei
Comunei Viștea, sat Viștea de Jos, nr.
132, județul Brașov. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar orginal și 2 exemplare
copii. 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 26.03.2021, ora 12:00, la sediul
Primăriei Comunei Viștea, comuna
Viștea, sat Viștea de Jos, nr. 132, județul
Brașov. 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
introduce la Secția de Contencios Admi-

nistrativ a Tribunalului Brașov, municipiul Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45,
județul Brașov, telefon 0268/419.615, fax
0268/418.054, email: trbrasov@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 02.03.2021.

PIERDERI
l Pierdut certificat de competenta
profesionala pentru transportul rutier
de marfa pe numele Zgreaban Francisco. Il declar nul.
l Certificatul de competență profesională pentru transportul rutier național
și internațional de marfă Nr.0051486 a
fost pierdut.

