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➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul
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➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Colegiul Economic “Virgil 
Madgearu”,  Municipiul 
Ploieșt i  (Partener  1  in 
proiect) in cadrul proiectului 
POCU “Activ- Aplicarea 
Cunostintelor Teoretice In 
Viata profesionala” cod 
SMIS: 132974 angajeaza 
experti pentru derularea 
proiectului. Detalii se pot 
obtine la avizierul scolii in 
perioada 02-17.09.2020

l SC Sms Food Industries 
Romania SRL, cu sediul în 
Mangalia, Bloc Abator Păsări, 
nr. cad 261, angajează: Adminis-
trator societate comercială, 
Director general societate 
comercială, Operator la valorifi-
carea subproduselor de abator. 
Detalii la telefon: 0341.100.260.

l Direcţia Judeţeană de Statis-
tică Vâlcea, cu sediul în Râmnicu 
Vâlcea, bld. Nicolae Bălcescu nr. 
1, județul Vâlcea, organizează 
concurs în data de 25 septembrie 
2020, pentru ocuparea pe peri-
oadă determinată (1.10.2020-
31.12.2021) a patru contractuale 
vacante de execuţie, conform 
temeiului legal H.G.nr.286/2011, 
în vederea efectuării activităților 
aferente Grantului Eurostat 
nr.2019.0212 -„Programul 
privind Statisticile integrate refe-
ritoare la ferme în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2018/1091 
al Parlamentului European și al 
Consiliului -Recensământul 
General Agricol, runda 2020”, 
respectiv: -Expert IA -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: 7 ani -2 
posturi; -Expert II -vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: 1 an -2 
posturi. Condiţii specifice de 
participare: Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul: știinţe sociale, 
știinţe inginerești, matematică și 
știinţele naturii; Cunoașterea 
reglementărilor naţionale și 
internaţionale în domeniul statis-
ticii agriculturii; Abilităţi în 
operarea pe PC desktop și 

tablete; Disponibilitate de a se 
deplasa pe teren. Atribuţiile 
personalului angajat cu contract 
individual de muncă pe perioadă 
determinată în vederea efectuării 
Recensământului General 
Agricol. Participă la pregătirea, 
organizarea și efectuarea Recen-
sământului General Agricol, 
asigurând suport operaţional 
secretariatului tehnic judeţean; 
Asigură confidenţialitatea 
datelor și utilizarea rezultatelor 
recensământului numai în 
scopuri statistice; Îndeplinește și 
alte sarcini dispuse de echipa de 
coordonare a activităţilor de 
pregătire, organizare și efectuare 
a Recensământului General 
Agricol runda 2020 conform 
OPINS nr.952/25.08.2020. 
Concursul constă în: Proba scrisă 
pe data de 25 septembrie 2020, 
ora 10:00; Interviul se va comu-
nica ulterior. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul insti-
tuţiei, Compartimentul de 
Gestiune Resurse Umane și 
Contabilitate până în data de 
17.09.2020, orele 14:00. Condi-
țiile de participare la concurs și 
bibliografia se afișează la sediul 
Direcției Județene de Statistică 
Vâlcea și pe site-ul DJS Vâlcea, 
www.valcea.insse.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0745.117.270.

l Amatti Industri SRL, societate 
in faliment, prin lichidator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare urma-
toarele bunuri: Mercedes Vito, an 
fabricatie 2002, nr. km 300.000-
350.000, pret 530 euro, fara TVA; 
Autoutilitara Scania, an fabri-
catie 1998, nr. km 986.218, pret 
2.195 euro, fara TVA; Skoda 
Octavia, an fabricatie 2008, nr. 
km 375.063, pret 2.753,50 euro, 
fara TVA; Ford Transit, an fabri-
catie 2003, nr. km 226.088, pret 
1.078,50 euro, fara TVA; Ford 
Transit, an fabricatie 2002, nr. 
km 304.061, pret 899,50 euro, 
fara TVA. Pretul bunurilor 
mobile este diminuat cu 50 % 
fata de pretul de evaluare, 
conform hotararii creditorilor. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea 

datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul lichidatorului 
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, la numerele de telefon/
fax: 0787.344.547/0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro. 
Licitatia se va organiza in data 
de 07.09.2020, ora 12:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
g r a m a t a  p e n t r u  d a t a  d e 
0 9 . 0 9 . 2 0 2 0 ,  1 1 . 0 9 . 2 0 2 0 , 
1 4 . 0 9 . 2 0 2 0 ,  1 6 . 0 9 . 2 0 2 0 , 
1 8 . 0 9 . 2 0 2 0 ,  2 1 . 0 9 . 2 0 2 0 , 
2 3 . 0 9 . 2 0 2 0 ,  2 5 . 0 9 . 2 0 2 0 , 
2 8 . 0 9 . 2 0 2 0 ,  3 0 . 0 9 . 2 0 2 0 , 
0 2 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  0 5 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
0 7 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  0 9 . 1 0 . 2 0 2 0 ; 
1 2 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  1 4 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
1 6 . 1 0 . 2 0 2 0 ;  1 9 . 1 0 . 2 0 2 0 ; 
21.10.2020.

CITATII
l Societatea Arcelormittal 
Purchasing SAS, cu sediul la 
Immeuble Le Cezanne, 6 rue 
Andre Campra, 93200 Saint 
Denis, Franța, înregistrat la 
Regis trul  Comerțului  cu 
numărul 444 574 008, sunteți 
chemată a vă prezenta la Tribu-
nalul Galați, camera Sala 11, 
Complet c2 civ.II S, în data de 
04 Decembrie 2020, ora 09:00, 
în calitate de pârât în dosarul 
nr.2575/121/2017. În caz de 
neprezentare, se va putea 
trimite un înscris, judecata 
urmând a se face în lipsă.

l Cojocaru Stelică este citat la 
J u d e c ă t o r i a  S ă v e n i  î n 
08.10.2020, ora 09:00 în dosarul 
nr. 602/ 297/ 2019 în calitate de 
pârât.  

l  Raicu Mădălina-Raluca 
(fostă „Ștefan”), cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Slatina, 
strada Cuza Vodă, nr. 24, bl.24, 
sc.A, et.1, ap.5, județul Olt, este 
citată la Judecătoria Slatina pe 
data de 07.09.2020, ora 09:00, 
Complet CC2- Divorț, în cali-
tate de Pârâtă în dosarul 
nr.12948/311/2019, în contradic-
toriu cu reclamantul Raicu 
Ion-Adrian.

l Manea Daniel, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna 
Uda, sat Diconești, jud. Argeș, 
pârât în dosarul civil  nr. 
15003/280/2019 al Judecătoriei 
Pitești, cu obiect: divorţ fără 
copii, termen la 14.10.2020, ora 
12:00, Sala 3, Complet C 3-5, 
este citat la această instanţă, în 
proces cu reclamanta Manea 
Cristina-Jeanina.

DIVERSE
l S.D.E.E.Muntenia Nord S.A. 
-S.D.E.E.Buzău prin S.C. 
Romproiect Electro S.R.L., 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul ,,Modernizare RED sat 
Ciuta, comuna Măgura, județul 
Buzău”, propus a fi amplasat în 
sat.Ciuta, str.Șoseaua Ardea-
lului, Ciucului, Rotarului, 
Moșneni, Hoidănești, com.
Măgura, jud.Buzău. Informa-
ţiile privind proiectul propus, 
pot fi consultate pe adresa de 
internet: www.apmbuzau.ro a 
Agenţiei  pentru Protecţia 
Mediului Buzău și la sediul 
S.D.E.E.Muntenia Nord S.A. 
-S.D.E.E.Buzău din mun. 
Buzău, str.Mareșal Al.Averescu, 
nr.3, jud.Buzău, în zilele de 
luni-vineri, între orele 08:00-
13:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la următoarea 
adresa de email: office@apmbz.
anpm.ro a A.P.M.Buzău.

l Conpet S.A. Anunț public 
privind decizia etapei de înca-
drare. S.C. Conpet S.A., anunță 
publicul interesat asupra luării 
deciziei de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul 
,,Demolare rezervoare C18 
(R15), C19 (R4) C22 (R3)”, 
propus a fi amplasat în comuna 
Raciu, satul Siliștea, str. , 
Conpet, județul Dâmbovița. 
Proiectul acordului de mediu și 
informațiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate 
la sediul Agenției de Protecția 
Mediului Dâmbovița, din muni-
cipiul Târgoviște, str. Calea 
Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbo-
vița, în zilele de luni - joi, între 
orele 9:00 – 15:00 și vineri între 
orele 9:00 – 13:00, precum și la 
următoarea adresă de internet: 

http://apmdb.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta obser-
vații/ comentarii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet 
a Agenției de Protecția Mediului 
Dâmbovița.

INCHIRIERI
l SC Hidroconstructia SA- 
ofera spre inchiriere urmatoa-
rele obiective: Pensiunea “2 
Brazi” - situata in comuna 
Voineasa-jud. Valcea, str. Capra 
Foii; Statie distributie carbu-
ranti- situata in comuna Voinea-
sa-jud. Valcea, str. Capra Foii; 
Popas turistic Gura Lotrului - 
situat in Brezoi- Gura Lotrului, 
jud. Valcea; Agentii economici 
sau persoanele fizice interesate 
pot transmite oferte concrete pe 
e-mail :  valcea@hidrocon-
structia.com; comercial.valcea@
hidroconstructia.com; fax: 
0250747183 Persoane de contac-
t:Stanca Ion Cristian tel . 
0753085743; Borcea Angela tel. 
0749285194

ADUNARI GENERALE
l Administrator unic, Cremene 
Francesca, al SC Arva SA, cu 
sediul în Craiova, Str. Calea 
Severinului, Nr. 54, Jud. Dolj, 

ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor 
Publice 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, în 
calitate de administrator a SC CAPALANO SRL, CUI 
24254359, cu sediul în Braºov, str. Postãvarului nr. 
23, ap. 1, în data 17.09.2020, ora 9.00, sala T5, în 
dosarul nr. 6713/62/2017 a1, având ca obiect 
atragerea rãspunderii patrimoniale în temeiul art. 
169 din Legea nr. 85/2014.

TELEFERIC GRAND HOTEL
angajează:

- Ajutor Bucătar
- Bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
- Cameristă hotel
- Ospătar
- Ajutor Ospătar
- Lucrător room service
- Lucrător bucătărie
-Maseuza/terapeut spa

Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de

sănătate privat.

email: hr@telefericgrandhotel.ro
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înmatriculată la Registrul 
Comerțului sub Nr.J16/95/1991, 
C o d  F i s c a l  R O 3 4 4 0 5 2 9 , 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară la data de 05.10.2020, 
ora 11:00, la sediul societății 
pentru toți acționarii care figu-
rează în Registrul Acționarilor 
la data de 10.09.2020 (dată de 
referință). În cazul neîntrunirii 
cvorumului statutar și legal, 
ședința se va ține la data de 
06.10.2020, cu aceeași ordine de 
zi, în același loc și la aceeași oră. 
Adunarea Generală Ordinară 
va avea următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea modului de 
repartizare a profitului impo-
zabil realizat în exercițiile finan-
c i a r e  2 0 1 8  ș i  2 0 1 9 .  2 . 
Împuternicirea dnei. Popescu 
Greta în vederea tuturor forma-
lităților necesare pentru înregis-
trarea Hotărârii Adunării 
Generale Ordinare și depunerea 
în termen la Oficiul Registrul 
Comerțului și publicarea în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, inclusiv în 
vederea desemnării unei alte 
persoane în acest scop. 3. 
Diverse.

l Convocare a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor 
IFMA Imobiliare S.A.: Consiliul 
de administraţie al societăţii 
IFMA Imobiliare S.A. Bucu-
rești, cu sediul în Calea Giulești 
nr.6-8, sector 6, înregistrată la 
Registrul Comerţului cu nr. 
J40/2290/2008, C.U.I. 25157095 
în conformitate cu prevederile 
art.117 alin.(1) din Legea 
nr.31/1990,  modificată ș i 
c o m p l e t a t ă ,  C o n v o a c ă : 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor (A.G.O.A.) și 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor (A.G.E.A.) 
la data de 06.10.2020 , ora 11:00 
pentru A.G.O.A. respectiv ora 
12:00 pentru A.G.E.A,. la 
adresa din București, Șos. 
Nordului nr.24-26, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data 
de referinţă 15.09.2020. În situ-
aţia în care, la prima convocare 
nu vor fi îndeplinite condiţiile 
de cvorum, adunările generale 
A.G.O.A. și A.G.E.A. se vor 
întruni la a doua convocare, în 
condiţile legii, la data de 

07.10.2020, ora 11:00 pentru 
A.G.O.A. respectiv ora 12:00 
pentru A.G.E.A., în aceeași 
locaţie și cu aceeași ordine de zi. 
La A.G.O.A. și A.G.EA. sunt 
îndreptăţiţi să participe și să 
voteze acţionarii înscriși în 
Registrul Acţionarilor la data de 
15.09.2020, stabilită ca dată de 
referinţă.  Participarea la 
A.G.O.A. și A.G.E.A. se face în 
conformitate cu dispoziţiile 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
precum și cu prevederile legale 
aplicabile societăţilor comer-
ciale pe acţiuni. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social 
are/au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia 
ca fiecare punct să fie însoţit 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 gene-
rale. Acţionarii 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 Societăţii cu 48 de ore 
înainte de adunare. Lista 
cuprinzând informaţiile cu 
privire la numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesio-
nală a persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator, 
documentele și materialele 
informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea 
de zi se va afla la dispoziţia acţi-
onarilor, începând cu data de 
16.09.2020, la adresa din Bucu-
rești, Șos. Nordului nr.24-26, 
sector 1, putând fi consultată și 
completată de aceștia. Ordinea 
de Zi a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor:  1. Alegerea 
unui nou membru al Consiliului 
de Administraţie al societăţii, 
având în vedere renuntarea 
Dlui Mircea Varga la mandatul 
de administrator. 2. Aprobarea 
mandatării  Dlui Ștefănuţ 
Cătălin Roman, cu posibilitatea 
de substituire, pentru a încheia 
și/sau semna în numele Socie-

tăţii și/sau al acţionarilor Socie-
tăţ i i  hotărâri le  prezentei 
Adunări Generale Ordinare, 
preum și orice alte acte nece-
sare, și pentru a efectua toate 
formalităţile legale pentru înre-
gistrare, publicitate, opozabili-
tate, executare și publicare a 
hotărârilor adoptate și a Actului 
Constitutiv actualizat, precum 
și pentru a depune, prelua acte 
și semna în acest scop în numele 
Societăţii, în relaţia cu Oficiul 
Registrului Comerţului și alte 
entităţi publice sau private. 
Ordinea de Zi a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
r i l o r :  1 .  D e s c h i d e r e a  ș i 
înfiinţarea unui punct de lucru 
situat în București, Sector 1, șos. 
Nordului nr.24-26, etaj 3, 
camera 2. 2. Actualizarea 
actului constitutiv conform 
deciziilor luate de acţionari la 
punctele 1 din prezenta ordine 
de zi, precum și conform decizi-
ilor luate de acţionari la punctul 
1  de  pe  agenda ședinţe i 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor astfel cum este 
menţionat mai sus. 3. Apro-
barea mandatării Dlui Ștefănuţ 
Cătălin Roman, cu posibilitatea 
de substituire, pentru a încheia 
și/sau semna în numele Socie-
tăţii și/sau al acţionarilor Socie-
tăţ i i  hotărâri le  prezentei 
Adunări Generale Ordinare și 
Actul Constitutiv actualizat al 
Societăţii și pentru a efectua 
toate formalităţile legale pentru 
înregistrare, publicitate, opoza-
bilitate, executare și publicare a 
hotărârilor adoptate și a Actului 
Constitutiv actualizat, precum 
și pentru a depune, prelua acte 
și semna în acest scop în numele 
Societăţii, în relaţia cu Oficiul 
Registrului Comerţului și alte 
entităţi publice sau private. 
Președinte al Consiliului de 
Administraţie Roman Ștefănuț 
Cătălin. 

LICITATII
l Primăria Tălmaciu, cu sediul 
în orașul Tălmaciu, Cod Identi-
ficare Fiscală 4270732, strada 
Nico lae  Bălcescu ,  nr.24 , 
tel.0269/555.401, e-mail: urba-
nism@talmaciu.ro, organizează 
în data de vineri, 25.09.2020, 
ora 10:00, în sala de ședințe a 

Primăriei Orașului Tălmaciu, 
licitaţie publică deschisă pentru 
închirierea: unui imobil-teren, în 
suprafață de 525mp situat în 
extravilanul orașului Tălmaciu, 
cu destinația teren agricol, iden-
tificat în tarla 138, parcela 4785, 
zona între Iazuri. Garanția de 
participare este de 9Lei (se 
achită la Casieria instituției). 
Documentațiile pentru licitație 
se pot achiziţiona de la sediul 
nostru în perioada 07.09.2020-
24.09.2020, orele 09:00-13:00, 
taxa de participare este de 
100Lei (se achită la casieria 
instituției). Data limită a depu-
nerii ofertei este de 25.09.2020, 
ora 09:00, ofertă care se depune 
la Compartimentul agricol din 
cadru Primăriei  Orașului 
Tălmaciu. Anunţul a fost trimis 
în vederea publicării la data de 
02.09.2020. Eventualele litigii 
vor fi soluționate de instanțele 
de judecată competente.

l Primăria comunei Albești, 
cod fiscal 5110918, cu sediul în 
localitatea Albești, Șoseaua 
Mangaliei, nr. 31, telefon: 
0241.736.708, anunță organi-
zarea unei licitații publice în 
data de 30.09.2020, ora 11:00, 
pentru vânzarea unor imobile: 
1.Teren intravilan- 1.000mp- sat 
Albești, str. Gheorghe Doja, nr. 
35A,  jud .Constanța ,  NC 
103271; 2.Teren intravilan- 
363mp- sat Arsa, str. Decebal, 
nr. 15B, jud.Constanța, NC 
104356; 3. Teren intravilan- 
1.000mp- sat Arsa, str.Nicolae 
Bălcescu, nr.8, jud.Constanța, 
NC 102097; 4. Teren intravilan- 
568mp- sat Arsa, str.Mihai 
E m i n e s c u ,  n r. 6 7 C ,  j u d .
Constanța, NC 104146; 5.Teren 
intravilan- 856mp- sat Arsa, str.
Mihai Eminescu, nr.67D, jud.
Constanța, NC 104157; 6.Teren 
intravilan- 850mp- sat Arsa, str. 
Mihai Eminescu, nr. 67E, jud.
Constanța, NC 104117; 7.Teren 
intravilan- 1.000mp- sat Cotu 
Vaii, str. Ion Roată, nr.25, jud.
Constanța, NC 104229; 8. Teren 
intravilan- 1.000mp- sat Arsa, 
str. Zorilor, nr. 8, jud.Constanța, 
NC 104248; 9.Teren intravilan- 
1.000mp- sat Arsa, str.Zorilor, 
nr.10,  jud.Constanța,  NC 
104272; 10.Teren intravilan- 
1.380mp- sat Arsa, str.Mihai 

E m i n e s c u ,  n r. 6 7 A ,  j u d .
Constanța, NC 104121; 11.
Teren intravilan- 569mp- sat 
Arsa, str.Mihai Eminescu, 
nr.67B, jud.Constanța, NC 
104136; 12.Teren intravilan- 
516mp- sat Cotu Văii, str.
Vâlcelei, nr.41B, jud.Constanța, 
NC 104362. Ofertele se depun 
până la data de 30.09.2020, ora 
10:00. Documentația de licitație 
se poate procura contra cost de 
la sediul instituției. Contrava-
loarea documentației este de 
500 Ron. Garanția de partici-
pare este în valoare de 5% din 
valoarea de pornire a licitației.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Unitatea Administrativ 
Teritorială Cungrea, cu sediul 
administrat iv  în  comuna 
Cungrea, str.Primăriei, nr.8, 
j u d e ț u l  O l t ,  t e l e f o n 
0249/468.603, fax 0249/468.603, 
e-mail: secretar@cungrea.ro, 
cod fiscal 5209890. 2. Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în 
special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să 
fie închiriat: brutărie în supra-
față de 196mp și teren aferent 
în suprafață de 1.000mp, situate 
în satul Cungrea, str.Principală, 
nr.24A, județul Olt, care aparțin 
domeniului privat al Comunei 
Cungrea. Închirierea se face 
conform art.332-348 din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 și conform 
Hotărârii Consiliului Local 
nr.28/29.07.2020. 3. Informații 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Compar-
timentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea 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 Comparti-
mentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Cungrea, 



www.jurnalul.ro ANUNȚURI

Joi, 3 septembrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

str.Primăriei, nr.8, județul Olt, 
luni-vineri, în intervalul orar: 
09:00-13:00. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50Lei /
exemplar, ce se achită la Casi-
er ie ,  Pr imărie i  Comunei 
Cungrea. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
16.09.2020, ora 10:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 24.09.2020, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei 
Cungrea, comuna Cungrea, str. 
Primăriei, nr. 8, județul Olt, 
Registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar original, 
într-un plic sigilat. 5. Data și 
locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 25.09.2020, ora 12:00, 
Primăria Comunei Cungrea, 
comuna Cungrea, str. Primăriei, 
nr. 8, județul Olt. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail  ale 
instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Olt, 
Slatina, str. Mânăstirii, nr. 2, 
județul Olt, cod poștal 230038, 
t e l e f o n  0 2 4 9 / 4 1 4 . 9 8 9 , 
0249/435.638, fax 0249/437.370, 
e-mail: corespondenta-olt@just.
ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
02.09.2020.

l Debitorul Anconi Construct 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse 
Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Skoda Octavia, nr. 
inmatriculare B-04-POU, an 
fabricatie 2008, pret pornire 
l ic i tat ie  -  1 .440,00 Euro 
exc lus iv  TVA;  2 .  Skoda 
Octavia, nr. inmatriculare 
B-06-POU, an fabricatie 2008, 
pret pornire licitatie - 1.400,00 
Euro exclusiv TVA; 3. Dacia 
Logan, nr.  inmatriculare 
B-05-POU, an fabricatie 2005, 
pret pornire licitatie -600,00 

Euro exclusiv TVA; 4. Puegeot 
1 0 7 ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
B-99-POU, an fabricatie 2007, 
pret pornire licitatie -680,00 
Euro exclusiv TVA; 5. Fiat 
Punto,  nr.  inmatriculare 
B-74-BMK, an fabricatie 2007, 
pret pornire licitatie -640,00 
Euro exclusiv TVA; Autovehi-
culele se vand in mod indivi-
dual. 6. Bunuri mobile de tip 
mi j loce  f ixe  apart inand 
ANCONI Construct SRL in 
valoare de 5 .233,2 Euro 
exclusiv TVA. Bunuri mobile 
de tip mijloce fixe se vand in 
bloc sau individual. - Pretul de 
pornire al licitatilor pentru 
autoturisme si pentru bunurile 
mobile de tip mijloace fixe 
apartinand Anconi Construct 
SRL reprezinta 40% din 
valoarea de piata exclusiv 
TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare, listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un 
t e l e f o n  i n  p r e a l a b i l  l a 
021.318.74.25. - Pretul Caie-
tului de sarcini pentru autotu-
risme si  pentru bunurile 
mobile de tip mijloace este fixe 
de 500,00 Lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este 
conditionata de: - consem-
narea in contul nr. RO02 
BUCU 1081 2159 5197 1RON 
d e s c h i s  l a  A l p h a  B a n k 
Romania, cel mai tarziu cu o 
zi inainte de data si ora stabi-
lita pentru licitatie, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire 
al licitatiei pentru bunurile 
pentru care se liciteaza; - achi-
zitionarea cel mai tarziu cu o 
zi inainte de data si ora stabi-
lita pentru licitatie a Caietului 
de sarcini, ce poate fi achitat 
in contul lichidatorului judi-
ciar nr. RO 43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la ING 
BANK -Sucursala Dorobanti 
sau in numerar la sediul aces-
tuia din Bucuresti str. Buzesti 
nr. 71, et. 5, cam. 502-505, 
sector 1. Pentru autovehicule 
si pentru bunurile mobile de 
tip mijloace fixe, prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data 
de 14.09.2020, ora 15:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in 
d a t a  d e  2 1 . 0 9 . 2 0 2 0 ; 

28.09.2020; 05.10.2020; ora 
15:00. Toate sedintele de lici-
tatie 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 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Ralc Imobiliare prin lichi-
dator judiciar C.I.I Cristescu 
Adriana Ionela, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la 
prețul total de 339.816 lei (tva 
inclus) proprietate imobiliară 
situată în mun. Campina, zona 
Slobozia, str.Mioritei, nr.1A, 
judet Prahova, compusa din 
teren intravilan în suprafață de 
151 mp si locuinta in suprafata 
construita la sol de 65 mp (locu-
inta –regim de inaltime pivni-
ta+P+E anul construirii 1997). 
L ic i taţ ia  va  avea  loc  în 
10.09.2020, ora 13:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din str. 
Mihai Bravu nr.239, bl.C4, 
ap.43, Ploiești, tel 0724991732. 
Persoanele interesate se pot 
programa pentru vizionare la 
numărul de telefon susmenti-
onat (taxa pentru vizionare este 
de 700 lei +TVA) începând cu 
data de 07.09.2020, iar ulterior 
vor achizitiona dosarul de 
prezentare de la sediul lichida-
torului judiciar și vor depune 
documentația însoțită de taxa 
de garanţie de 10% din prețul 
de pornire cu cel putin o zi 
înainte de data licitatiei. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în zilele de 17.09.2020, 
24.09.2020, 01.10.2020 aceeași 
oră, în același loc.

l Debitorul SC Euro Club 
Hoteluri si Restaurante SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator Judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: Locul de parcare aflat 
la subsolul blocului (locul nr.13), 
situat in Bucuresti, Str. Cerceta-
torilor nr. 9, sector 4. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru locul 
de parcare este de 3.140 euro 
inclusiv TVA. Pretul Caietului 
de sarcini este de 1.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima sedinta de 
licitatie a fost fixata la data de 
15.09.2020 ora 14:30 iar daca 
locul de parcare nu se adjudeca 

la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor avea loc 
in datele de:  22.09.2020, 
2 9 . 0 9 . 2 0 2 0 ,  0 6 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
1 3 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  2 0 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
2 7 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  0 3 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
10.11.2020 si 17.11.2020 ora 
14:30 la acelasi prêt de pornire. 
Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea 
in contul nr. RO86 FNNB 0001 
0256 0484 RO01 deschis la 
Credit Europe Bank Romania, 
Sucursala Bucuresti, pe seama 
debitoarei SC Euro Club Hote-
luri Si Restaurante SRL cel 
tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru sedinta de 
licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei; 
-achizitionarea cel tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita 
pentru sedinta de licitatie a 
Caietului de sarcini. Pretul caie-
tului de sarcini se achită prin 
OP in contul nr. RO43 INGB 
5514 9999 0051 3726 deschis la 
ING BANK -Sucursala Doro-
banti, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzesti nr. 71, et. 
5, cam. 502-505, sector 1. Toate 
sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 
502-505, sector 1. Pentru relatii 
suplimentare sunati la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l  1 . Informați i  generale 
privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria 
Comunei Vatra Moldoviței, 
comuna Vatra Moldoviței, fn, 
județul Suceava, cod poștal 
727595, telefon 0230/336.150, 
fax 0230/336.251,  email : 
primariavatramoldovitei@
yahoo.com, cod fiscal 4326680. 
2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 5 
parcele de teren, proprietate 
privată a Comunei Vatra 

M o l d o v i ț e i ,  d u p ă  c u m 
urmează:  1.suprafață de 
330mp, ce se identifică cu 
parcela nr.38683 din CF38683 
Vatra Moldoviței; 2. suprafață 
de 72mp, ce se identifică cu 
parcela nr.38679 din CF38679 
Vatra Moldoviței; 3. suprafață 
de 120mp, ce se identifică cu 
parcela nr.38678 din CF38678 
Vatra Moldoviței; 4.suprafață 
de 1.000mp, ce se identifică cu 
parcela nr.38659 din CF38659 
Vatra Moldoviței; 5.suprafață 
de 240mp, ce se identifică cu 
parcela nr.38504 din CF38504 
Vatra Moldoviței; conform 
H.C.L.  nr.60/29.07.2020, 
H.C.L. nr.67/27.08.2020 și 
t emeiu lu i  l ega l :  O .U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției 
sau se poate consulta pe site-
ul: www.comunavatramoldo-
vitei.ro. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se 
poate obține de la Registratura 
Primăriei Comunei Vatra 
Moldoviței ,  cu sediul  în 
comuna Vatra Moldoviței, fn, 
cod poștal 727595, județul 
Suceava. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: gratuit, 
de  la  sed iu l  ins t i tuț ie i . 
3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 22.09.2020, 
ora 10:00.  4 .  Informați i 
p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 05.10.2020, ora 
10:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primă-
riei Comunei Vatra Moldo-
v i ț e i ,  c o m u n a  Va t r a 
Moldoviței, fn, cod poștal 
727595, județul Suceava. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un 
singur exemplar, într-un plic 
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sigilat. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 
05.10.2020, ora 12:00, Primă-
riei Comunei Vatra Moldoviței, 
comuna Vatra Moldoviței, cod 
poștal 727595, fn, județul 
Suceava. 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 Adminis-
trativ a Tribunalului Suceava, 
municipiul Suceava, str. Ştefan 
cel  Mare,  nr.  62,  județul 
Suceava, cod poștal 720062, 
t e l e f o n  0 2 3 0 / 2 1 4 . 9 4 8 , 
0230/523.290, e-mail: trsv-ar-
hcont@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 01.09.2020.

l Subscrisa SP Evrika Insol-
vency IPURL, reprezentata 

prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al SVF 
Construct SRL, desemnat 
prin incheierea de sedinta din 
data de 23.04.2019, pronun-
tata in dosar nr. 36681/3/2015 
af lat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a  urmatoarelor 
bunuri  mobile  af late in 
proprietatea SVF Construct 
SRL: Centrala telefonica in 
valoare de 254,15 lei exclusiv 
TVA; Centrala Keston C36 in 
valoare de 402,90 lei exclusiv 
TVA; Centrala Keston C36 
Combi in valoare de 442,85 
lei exclusiv TVA; Nivela rota-
tiva PR12 in valoare de 
948,60 lei exclusiv TVA; 
Schela metalica in valoare de 
1.697,45 lei exclusiv TVA; 
Autoturism marca Ford 
Fusion in valoare de 9.184,25 
lei exclusiv TVA; Autoturism 

marca Fiat Doblo in valoare 
de 11.894,90 lei exclusiv TVA. 
Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se 
va  organiza  in  data  de 
14.09.2020 ora 14:00, prin 
licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunurile mobile 
n u  s e  v o r  a d j u d e c a  l a 
termenul de licitatie stabilit, 
se vor organiza alte 4 (patru) 
licitatii la interval de 14 zile, 
in datele de 28.09.2020, 
12.10.2020, 26.10.2020 si 
09.11.2020 la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare 
a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele  de 
inscriere la licitatie mentio-
nate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12:00. Date despre 

starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut CPI Atestat transport 
marfa pe numele Măciașă 
Mihai. Se declara nul.

l Pierdut Autorizație de funcți-
onare  farmacie  nr.11530/

N B 8 7 1 0  d i n  1 4 - 1 0 - 2 0 1 4 
Farmacia Gentiana Danes.

l Firma Ultimate Best Produc-
tion SRL, cu sediul în București, 
sector 1, str. Grigore Cobălcescu, 
nr. 27, parter, cu J40/11099/2011, 
CUI:29107081, pierdut Certi-
ficat de înregistrare. Îl declar 
nul.

l Declar pierdut și nul Atestat 
de manager transport, având 
nr.41693/30.07.2011, eliberat de 
ARR Argeș pe numele Ghimpe-
teanu Elena Viorela.                 

l Noni Viocer SRL, sediu: 
Constanța, str. Cișmelei, nr. 9, 
bl.B, sc. A, et. 4, ap. 30, Biroul 
1 ,  j u d . C o n s t a n ț a , 
CUI:42499101, J13/1045/2020, 
pierdut Certificat Constatator 
punct lucru din Agigea, Aleea 
G o r u n u l u i ,  n r.  9 ,  j u d .
Constanța. Îl declarăm nul.          


