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OFERTE SERVICIU
l Sc Aktar Arda Transport
SRL, CUI 39011005, angajează
conducător auto, transport
rutier mărfuri internațional,
vorbitor de limba turcă.
l Ticala Andra Maria angajează Menajeră în Zalău. CV
la: depunerionline2020@gmail.
com până la 05.12.2020.
l Oprescu Adela angajează
Guvernantă în Constanța. CV
la: depunerionline2020@gmail.
com până la 05.12.2020.
l Rotaru Aurelia angajează
Guvernantă în Galați. CV la:
depunerionline2020@gmail.
com până la 05.12.2020.
l SC Feruccio Construct SRL,
având CUI:30392054, cu sediul
în Sat Brazii de Sus, Comuna
Brazi, Strada Trandafirilor,
Nr.33G, Etaj 1, Județ Prahova,
angajează: Muncitor necalificat
la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faianță, gresie, parchet, cod
COR 931301- 2 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe in domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de
04.12.2020, ora 10:00, la sediul
societății.
l Primăria Tunari- Ilfov organizează în data de 28.12.2020
concurs recrutare pentru
Responsabil piață- Compartiment Administrativ. Condiţii
de participare: studii medii/
generale, vechime în muncă: 5
ani. Dosarele se depun la
sediul primăriei în perioada
03.12.2020- 16.12.2020, ora
15:00. Detalii suplimentare la
021.267.53.10.
l Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în
Domeniul Educației și
Formării Profesionale
(A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează
concurs pentru ocuparea unei
funcții de execuție contractuale, temporar vacantă, de
expert IA -studii superioare
finalizate cu diplomă de licență
și experiență relevantă pe
posturi care au necesitat studii
superioare- minimum 3 ani.
Concursul se va desfășura în
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

data de 19 ianuarie 2021, ora
10:00 -proba scrisă și în data de
25 ianuarie 2021, ora 10:00
-interviul, ambele la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. Dosarele de
înscriere la concurs se depun
până pe data de 12 ianuarie
2021, ora 17:00 la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de
participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul
A.N.P.CD.E.F.P. și pe site-ul
agenției la adresa www.anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot obține la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon
021/2010700.
l Școala Gimnazială nr. 3 cu
sediul în Popești- Leordeni,
Strada Domnița Bălașa, Nr.13,
Județul Ilfov, organizează
concurs pentru ocuparea
postului de informatician (0,5
normă) -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Studii: superioare în
domeniu. Vechime în muncă:
minim 1 an. Cadrul legal: H.G.
nr.286/23.03.2011, modificată
și completată prin H.G.
1027/24.11.2014. Concursul se
va desfășura în data de
28.12.2020 la sediul unității din
Strada Domnița Bălașa, nr.13,
localitatea Popesti- Leordeni,
jud. Ilfov, astfel: proba scrisă
între orele 09:00-11.00, proba
practică începând cu ora 12:00,
interviul la ora 13:00. Dosarele
se depun la sediul unității în
perioada 07.12.202011.12.2020, între orele 10,0014,00. Data limită de depunere:
11.12.2020, orele 14:00. Date
de contact: Tel. 0755032405
/0744544995.
l Primăria Ciocănești cu
sediul în comuna Ciocănești,
sat Ciocănești, strada Cantacuzino, nr.79, județul Dâmbovița,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de tractorist, din
cadrul Compartimentului
Administrativ -Gospodăresc,
c o n f o r m H . G . n r.
286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 12.01.2021,
ora 10:00; -Proba interviu în
data de 14.01.2021, ora 13:00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-învățământ general obliga-

toriu/școală profesională;
-vechime în muncă: minim 5
ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Ciocănești,
județul Dâmbovița. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei Ciocănești, persoană de
c o n t a c t : Vi o r i c a M â n z u ,
telefon/fax 0245/261.336
/0245/891.530
l Comuna Daneș cu sediul în
satul Daneș, nr.390, judeţul
Mureș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de:
muncitor calificat treapta I,
c o n f o r m
H . G .
nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 28.12.2020,
ora 10.00; -Proba interviu în
data de 29.10.2020, ora 10:00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii; -vechime minim
5 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la
sediul din Comuna Daneș nr.
390 jud.Mureș. Relaţii suplimentare la sediul: Comuna

Daneș, nr.390, jud.Mureș,
persoană de contact: Petcu
Anca-Georgeta, telefon
0265/762.112, fax 0265/762.212.

CITAȚII
l Municipiul Sebeș, în calitate
de reclamant, îl citează pe
numitul Vlad George
Constantin, în calitate de
intimat, cu domiciliul cunoscut
în Municipiul Sebeș, Str.
Doinei, nr. 40A, Județul Alba,
în dosarul nr. 1272/298/2020 la
Judecătoria Sebeș, în data de
10.12.2020.
l Numiții Andreica Maria,
Ana, Maria Floarea, Silvia,
Emil, Costan sunt chemați în
instanță la Judecătoria Bistrița
în dosar număr 197/190/2005,
în data de 08.12.2020, ora
09:00.
l Marin Maria, cu ultimul
domiciliu în com.Liești, jud.
Galați, este chemată în calitate
de pârâtă, în data de
15.12.2020, la Judecătoria
Liești, în proces cu Marin
Alexandru, pentru divorț.
l Numitul Goidea Vasile, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Breasta, str.Cimitirului, nr.16, jud.Dolj, este citat
la Judecătoria Craiova în calitate de pârât, în dosar
nr.13476/215/2019, cu termen
de judecată la data de 14

decembrie 2020- C7, în proces
cu reclamanții Șeicaru Ilie
Mitel, Șeicaru Gheorghița,
Găman Ioana, Urziceanu
Florica, Șeicaru Mimi,
Gheorghe Paula, pentru nulitate absolută parțială a titlului
d e p r o p r i e t a t e n r. 7 6 2 58807/07.10.1998 eliberat lui
Șeicaru Ecaterina ca moștenitoare a lui Șeicaru C.Tudor.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copil u l u i Vâ l c e a c h e a m ă î n
judecată pe numita: Labă
Iuliana cu domiciliul în
comuna Drăgoeşti, sat Drăgoeşti, jud. Vâlcea în calitate de
intimată în dosarul civil
nr.2879/90/2020, cu termen de
judecată la data de 04.12.2020,
af lat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.
l Țencu Mirela Melania, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Ianca, str. Berzei, nr.
22, județul Olt, este citată în
dosar nr. 863/185/2020, al
Judecătoriei Bălcești, pentru
data de 21 ianuarie 2021, în
calitate de pârâtă, în proces de
divorț cu Țencu Laurențiu.
l Pârâtul Călugăru Claudiu
Mario cu domiciliul stabil în
municipiul Râmnicu Sărat, str.
Câlnău, nr.1, jud.Buzău, cu
drept de locație în Germania,
Wilnstrof Struth, strasse 40,
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cod postal 57234, este citat la
data de 08.12. 2020, orele
09:30, la Judecătoria Râmnicu
Sărat, în proces cu Călugăru
Bianca Valentina, în cauza ce
face obiectul dosarului
2055/287/2020 pentru divorț.

SOMAȚII
l Somaţie emisa la data de
02.10.2020. Aducem la cunoştinţa celor interesaţi cererea
formulată de reclamantul
Mişcov Miroslav în dosarul
nr.7875/325/2020 al Judecătoriei Timişoara, având ca obiect
constatarea dobândirii prin
uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului
înscris în CF nr.409888 Recaş,
nr.top 26-27/b (nr.CF vechi 406
Stanciova) constând în teren
intravilan în suprafaţă de
1.097mp, proprietar fiind
Miletin Ilie. Daca în termen de
o lună de la afişare nu se va
face opoziţie, instanţa va păşi
la judecarea cauzei.
l Somație: Se aduce la cunoștința celor interesați că petentele
Aursei Lăcrămioara și Aursei
Iustina au solicitat Judecătoriei
Brașov să se constate că au
dobândit prin uzucapiune
dreptul de proprietate asupra
imobilului teren situat în municipiul Brașov, Strada Lânii, nr. 3D,
înscris în CF nr. 122168 Brașov
(CF vechi nr. 26515 Brașov) nr.
top 11314/2/2/2/1/e/2, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de
art. 130 din Decretul Lege nr.
115/1938. Persoanele interesate
pot face opoziție la Judecătoria
Brașov, cu precizarea că, în caz
contrar, în termen de o lună de la
emiterea celei din urmă publicații, se va trece la judecarea
cererii. Somația face parte integrantă din Încheierea pronunțată la data de 04.11.2020 în
dosarul civil numărul
6508/197/2020 al Judecătoriei
Brașov, cu termen la data de
17.02.2021, sala J1, C17, ora
10:00. Prezenta se afișează la
Judecătoria Brașov, un exemplar
la Primăria Municipiului Brașov,
un exemplar la imobilul în litigiu
și un exemplar la Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov și se publică din
grija petentelor într-un ziar de
largă răspândire națională.

DIVERSE
l SC Lidl Discount SRL cu
sediul în sat Nedelea, com.
Ariceștii Rahtivani, DN 72,
Crângul lui Bot, km 73+810,
județul Prahova, anunţă public
solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Supermarket LIDL”,
amplasat în orașul Siret, Str.
Simion Florea Marian, nr.2A,
județul Suceava. Observațiile
şi contestaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Suceava, Str. Bistriței, nr. 1A,
fax 0230.514.059.
l VIA Insolv SPRL Ploieşti,
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită lichidator judiciar
conform sentintei nr. 639/20.11
. 2 0 2 0 Tr i b u n a l P r a h o v a ,
dosar nr. 3010/105/2020,
anunţă deschiderea procedurii
generale a falimentului debitorului Nails Art Distribution
SRL, Ploiești, str. General Ion
Dragalina, nr.23, cladire C1,
jud. Prahova, înregistrată la
ORC sub nr. J29/1334/2005,
CUI RO 17690827. Termenul
limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este de 29.12.2020.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 28.01.2021. Termenul
pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat
al creanţelor este 26.02.2021.
l VIA Insolv SPRL Ploieşti,
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită lichidator judiciar
c o n f o r m s e n t i n t e i n r.
2 6 8 / 2 4 . 1 1 . 2 0 2 0 Tr i b u n a l
D â m b o v i ț a , d o s a r n r.
1374/120/2019, anunţă deschiderea procedurii generale a
falimentului debitorului Ursulețul Pofticios SRL, Targoviste,
Str. Ionel Fernic, Nr. 3, Bl. 39
B, Etj.3, Ap. 10, Jud Dambovita, J15/575/2017, CIF
37508033. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este de
07.01.2021. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

creanţelor este 05.02.2021.
Termenul pentru întocmirea
tabelului definitiv consolidat al
creanţelor este 07.03.2021.

data publicării anunţului pe
pagina de internet a autorităţii
competente pentru protecţia
mediului.

l S.C. C.P.W. Silvania Natura
S.R.L., Mureș titular al
Planului Amenajamentul
fondului forestier proprietate
privata apartinand SC C.P.W.
Silvania Natura S.R.L., Mures,
organizat in U.P.I Ciresu
C.P.W.,cu amplasamentul pe
raza U.A.T.Sita Buzaului si
U.A.T.Zagon, jud.Covasna,
anunta publicul interesat
asupra depunerii primei
versiuni a planului la A.P.M.
Covasna in vederea obtinerii
avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan
inaintata pot fi consultate la
sediul A.P.M.Covasna, Bdul
Grigore Balan nr.10, Sfantu
Gheorghe jud.Covasna, cod
postal 52001, si la sediul titularului in comuna Albesti, str.
Baratilor nr.14, jud.Mures, in
zilele lucratoare, de luni pana
vineri, intre orele 8:00-14:00.
Observatiile publicului se
primesc zilnic, in scris, la
sediul A.P.M.Covasna, in
termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

l Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Orașului
Ardud, cu sediul în orașul
Ardud, str.Nouă, nr.1, judeţul
Satu Mare, e-mail: primaria@
orasardud.ro, primaria.ardud@
yahoo.com, cod fiscal 3897173.
Autoritatea finanţatoare,
Orașul Ardud, în baza Legii
nr.350/2005, privind regimul
finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes
general, face cunoscut domeniul pentru care se acordă
finanţări nerambursabile, sesiunea a II-a, pentru anul de
execuţie financiar 2020. Domeniul pentru care se acordă
finanţare nerambursabilă în
suma totală de 20.000Lei, sumă
aprobată pentru anul 2020,
conform Bugetului de venituri
şi cheltuieli în anul 2020 şi a
H.C.L.nr.45 din 31.07.2020
privind aprobarea Programului
anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local în
anul 2020 pe domeniul Sport:
Domeniul: Sport, suma alocată:
20.000Lei. Total: 20.000Lei.

l Sc Hasat Rom Agribusiness
Srl (denumirea titularului),
titular al proiectului: „Hală
procesare Hasat-Peștera”,
anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM
Constanța: nu este necesară
efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în
cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului,
pentru proiectul: „Hală procesare Hasat-Pesteră” propus a fi
amplasat în comuna Peştera,
satul Peştera, extravilan,
parcela CC817/5/4/3,4,5/2. 1.
Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului Constanța
din str.Unirii 23, Constanţa, în
zilele de, între orele, precum şi
la următoarea adresă de
internet: http:\\apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la

ADUNĂRI GENERALE
l Se convoacă Ședința
Adunării Generale a
Membrilor (Reuniunea
Anuală) Asociației Clubul
Rotary (Rotary Club)
Craiova la data de
07.12.2020, ora 15:00, la
sediul Asociației din Mun.
Craiova, str.M.Viteazu, nr.16,
Dolj. Ordinea de Zi a
Ședinței va fi comunicată
poștal membrilor asociați.
Pentru aspecte procedurale,
persoană de contact: Avocat
Alexandru Digă,
tel.0788.000.550.

LICITAȚII
l In vederea innoirii parcului
de echipamente tehnice S.C.
Hidroconstructia S.A scoate la
vanzare prin licitatie urmatoarele echipamente tehnice: -

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
excavator pe senile UNEX 3.4
mc; - excavator pe senile EKG
5mc; - rulou compactor VV170
(2 buc.); - tractor buldozer
S1501; - automacara Karz 250.
Preturile minime de incepere,
conditiile de participare,
precum si alte detalii se pot
obtine prin email: adinel.avramesc@hidroconstructia.com si
telefon 0755042786. Licitatia
se organizeaza in datele de
04.12.2020, 11.12.2020 si
18.12.2020 la sediul societatii
din Hateg, strada Horea, nr.
104 A, jud. Hunedoara.
l Primăria Comunei Muşeteşti, Jud.Gorj, organizează
licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu situat în
imobilul bloc de locuinţe
pentru activităţi de farmacie.
Informaţii privind documentaţia sunt disponibile pe
pagina de web: www.primariamusetesti.ro secţiunea Anunţuri şi la sediul Primăriei
Muşeteşti, nr.110, comuna
Muşeteşti, judeţul Gorj -registratură tel.: 0253/272.501.
l SCP Insolvein SPRL, în
calitate de administrator judiciar, CUI:21390976, desemnat
in calitate de lichidator judiciar al debitoarei conform
Încheierii nr.158 din data de
04.03.2020, pronunţată de
Tribunalul Timiș, Secţia a II-a
Civilă, în dosarul 794/30/2020,
organizează licitație publică cu
strigare în fiecare zi de joi a
fiecărei săptămâni, începând
cu data de 26.11.2020, ora
12.00, în Timişoara, str.Simion
Bărnuţiu, nr.71, ap.1, jud.
Timiș, pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile: Cocipasta pe Gaz- 2.237Lei, Masa
cu frigider- 1.075ei, Masa cu
frigider 2 buc- 822Lei, Thermomix TM5- 777Lei, Mașina
de spălat vase- 2.174Lei,
Fujitsu Floor Ceiling inverter2.593Lei, Aer condiționat
Yamato- 895Lei, Aparat aer
condiționat Gree- 3.443Lei,
Măsuțe cafea- 10 buc- 148Lei.
Cei interesaţi vor depune ofertele la adresa indicată mai sus,
vor achita o garanție de 10%
din prețul de pornire și vor
achiziționa caietul de sarcini,
toate acestea cu cel puțin 2 zile
înainte de data licitației. Prețurile nu conțin TVA. Toţi cei
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care pretind vreun drept
asupra bunului licitat să
anunţe lichidatorul înainte de
data stabilită pentru licitaţie
sub sancţiunea de a nu mai fi
ţinuţi in seama după această
dată. Alte informaţii le puteţi
af la de la lichidatorul la
tel.0722.703.385.
l Consorțiul format din CII
Colca Ancuta și CII Dudas
Ramona Mariana organizează
licitație publică cu strigare în
fiecare zi de joi a fiecărei
săptămâni, începând cu data
de 10.12.2020, ora 12:00, în
Timișoara, str.Proclamația de
la Timișoara, nr.7, Birou 7,
Județ Timiș, pentru vânzarea
următoarelor bunuri: Spațiul
Comercial situat în Săcălaz,
str.Liliacului, nr.16, jud.Timiș,
preț de pornire 95.000Lei echivalentul a 19.489Euro, Autoturism M1, marca Peugeot, tip
407, TM-40-BBC- preț de
pornire 8.800Lei +TVA, echivalentul a 1.800Euro. Cei
interesaţi vor depune ofertele
la adresa indicată mai sus, vor
achita o garanție de 10% din
prețul de pornire și vor achiziționa caietul de sarcini, toate
acestea cu cel puțin 24 de ore
înainte de data licitației. Toţi
cei care pretind vreun drept
asupra bunului licitat să
anunţe lichidatorul înainte de
data stabilită pentru licitaţie
sub sancţiunea de a nu mai fi
ţinuţi în seama după această
dată. Alte informaţii le puteţi
af la de la lichidatorul la
tel.0724.531.817; 0726.640.797.
l Consiliul Local Maia închiriază prin procedura „licitatie
publică” un teren având
suprafaţa de 47.700 mp, categoria de folosinţă -neproductiv
-situat în extravilanul comunei
Maia, în tarlaua 364/6, parcela
nr.1, având nr. cadastral 20056
(domeniu privat) af lat în
administrarea Consiliului
Local Maia. Licitatia va avea
loc în ziua de 18.12.2020, în
sala de şedinte a Primăriei
Comunei Maia, începând cu
ora 13:00, data limită de depunere a ofertelor 18.12.2020,
ora 10:00. Documentaţia de
atribuire se poate obţine după
achitarea a 100 de lei la casieria Primăriei. Relaţii la

Compartimentul Achiziţii
Publice -persoana de contact
-Lemandroi Ion.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Spartacus Security SRL, desemnat
prin Încheierea de şedinţă din
data de 22.11.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti,
Secţia a VII - a Civila, în
d o s a r u l n r. 5 9 6 5 / 3 / 2 0 1 8 ,
anunta scoaterea la vanzare a
bunurilor mobile af late in
proprietatea Spartacus Security SRL, constand in Cablu
NHXH-J 3x1,5 E90 (405 buc),
Microfon ACTIV (41 buc),
SP4000+K10+ CUTIE (1 buc),
Sirena Interior (1 buc),
PH4-12 Acumulator 12V/4Ah
(1 buc), Media Convertor (1
buc), Modul SFP (2 buc),
Organizator 1 U (10 buc),
Patch Panel CAT 5E (4 buc),
LKM 593X Detector Fum (15
buc), LKM BOX (15 buc), in
valoare totala de 2.106 RON.
Vanzarea bunurilor mobile
apartinand societatii falite se
va organiza in data de
11.12.2020 ora 14:00, prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunurile mobile
nu se vor adjudeca la termenul
de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii
saptamanale in datele de
18.12.2020, 08.01.2021, 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 mentionate
in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora
12:00.Date despre starea
bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Costul unui caiet de

sarcini este de 200 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.
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: U.A.T.
Valea Mărului, comuna Valea
Mărului, strada Preot
Gheorghe Gafton, nr.2, județul
Galați, telefon/fax
0236/863.400, e-mail: valea_
marului@gl.e-adm.ro, cod
fiscal 3655900. 2.Informații
generale privind obiectul
procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie vândut: -3.465mp teren
arabil, domeniul privat, identificat cu CF4030, Tarla 18,
Parcela 207/7, conform H.C.L.
nr.10/28.11.2020 și temeiului
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire:
contra cost la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului
din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire:
se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul
Primăriei Comunei Valea
Mărului, strada Preot
Gheorghe Gafton, nr.2, județul
Galați. 3.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 50Lei /
exemplar, ce se achită numerar
la Casieria instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.12.2020,
ora 10:00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor:
05.01.2021, ora 09:00.

III
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4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Compartimentul Secretariat din cadrul
Primăriei Comunei Valea
M ă r u l u i , c o m u n a Va l e a
Mărului, strada Preot
Gheorghe Gafton, nr.2, județul
Galați. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data
și locul la care se va desfașura
ședința publică de deschidere
a ofertelor: 06.01.2021, ora
10:00, Primăria Comunei
Valea Mărului, comuna Valea
Mărului, strada Preot
Gheorghe Gafton, nr.2, județul
Galați. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați,
municipiul Galați, Str.Brăilei,
nr.153, județul Galaţi, telefon
0236/460.027, fax
0236/412.130, e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării:
02.12.2020.

PIERDERI
l Societatea Borodi Softservice SRL declară pierdut
Actul constitutiv. Îl declarăm
nul.
l Declar pierdut și nul Certificat manager transport pe
numele Ghib Ionel eliberat de
ARR Bihor. Îl declar nul.
l Ricov Engineering SRL,
CUI:41926670, J12/4476/2019,
declar pierdute certificatele
constatatoare ale societății. Se
declară nule.
l Reima Prier SRL
J06/441/2008, pierdut Certificat Constatator la sediu. Îl
declar nul.
l Pierdut parafa cu
amprenta: Ciobanu Adriana-Maria medic rezident
Diabet zaharat Nutriție și Boli
Metabolice. O declar nulă.
l Pierdut certificat membru
CMDR cu seria AIQ, nr.03,

GATA!
Simplu, nu?

eliberat la data 28.03.2007, pe
numele Tora Ionela Mădălina.
Se declară nul.
l Pierdut Certificate constatatoare de la punctele de lucru
aparținând Costa Mit SRL,
eliberate de ORC Ilfov. Le
declarăm nule.
l Pierdut certificat de înregistrare cu seria B, nr.1828051,
eliberat la data 09.01.2009, pe
numele Laser Dent S.R.L. Se
declară nul.
l Pierdut atestat profesional
CPI marfă şi persoane
nr.0079196001, eliberat de
ARR pe numele Găman Mirel
Daniel. Îl declar nul.
l S.C. Adrivio Mate SRL-D
cu sediul in Bucuresti, sect.4,
intr.Orastie, nr.3 inregistrata la
ONRCB
sub
n r.
J40/15887/2017,avand
CIF-38224196 declar pierdute
si nule certificatele constatatoare emise la infiintarea societatii pentru sediul social si cel
pentru activitati la terti,
ambele emise la data de
15.09.2017.
l S.C. Trust CCDP SRL, cu
sediul in oras Roznov, str.
Tineretului, nr.659, jud.
Neamt, inregistrata la Registrul Comertului Neamt sub
J27/1058/2006 avand
CUI-19014236 declara
pierdut certificatul de inregistrare al societatii avand
s e r i a B n r. 4 0 4 3 2 8 9 . I l
declaram nul.
l Pierdut stampila in data de
03.08.2020 s-a pierdut stampila societatii SC Nicolaescu
Best Service SRL, marcata cu
Costisa-Fratautii Noi-Suceava, c.u.i.:RO40324839,
J33/2029/2018, tip pocket,
diametrul 30mm. O declar
nula
l Subsemnata Impex Solero,
având CUI RO 3339088 și
J13/3312/1991, declar pierdut
Certificatul constatator al
punctului de lucru din incinta
Sanatoriului balnear Techirghiol, județul Constanța. Îl
declar nul.

