
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Sc Aktra Arda Transport Srl, CUI 
RO39011005, angajează conducător auto 
transport rutier mărfuri, vorbitor de limba 
turcă/engleză, cu experiență. Interviu în data 
de 08.02.2021, ora 12:00, ptr mai multe info ne 
puteți contacta tel.la nr.de tel: 0739.843.125.

l Larisa &Aydin srl din loc.Lipova ,angajaza 
4 bucararii (cod cor 512001) pentru punctele  
de lucru din loc.Ineu si loc.Oradea .Conditi 
minime : studii scoala profesionala sau liceu si 
experienta in domeniu 2 ani.Vor fi luate in 
considerare CV-urile primite pana la data de 
10.02.2021.Selectia candidatilor va avea loc in 
data de 11.02.2021 si consta in concurs de 
CV-uri .Informati suplimentare la telefon 
0744638021.

l Grădinița Nr.24  cu sediul în localitatea 
București, str.Nicolae Pascu, nr.12, sector 3, 
organizează concurs pentru ocuparea postului 
de Îngrijitor. Concursul va avea loc în data de 
26.02.2021, orele 10:00, la sediul unității. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial. 
Relatii -telefon: 021/344.17.60.

l Ecologica Oravita SRL - în faliment anunta 
angajare personal specialitate - servicii arhi-
vare - in vederea realizarii arhivarii documen-
telor aflate in arhiva debitoarei Ecologica 
Oravita S.R.L. - in faliment. Ofertele urmeaza 
a se depune la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 
0355-429 116, pana cel tarziu la data de 
26.02.2021, orele 15:00.

l Francigrin SRL - în faliment anunta anga-
jare personal specialitate - servicii arhivare - in 
vederea realizarii  arhivarii documentelor 
aflate in arhiva debitoarei Francigrin S.R.L. - 
in faliment. Ofertele urmeaza a se  depune la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, 
jud.Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pana 
cel tarziu la data de 26.02.2021, orele 15:00.

l Primăria Comunei Castranova, Calea 
Apeleviului, nr.2, judeţul Dolj, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe peri-
oadă nededeterminată a funcției contractuale 
de execuție vacante de: -1 post -Guard în 

cadrul Compartimentului Deservire, în data 
de 26 februarie 2021, ora 10:00, proba scrisă și 
proba interviu ce se va susține în termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la proba scrisă, 
data și ora interviului vor fi anunțate după 
proba scrisă, probele se vor susține la sediul 
Primăriei Comunei Castranova. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 al Regulamentului- cadru 
aprobat prin H.G.nr. 286/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs și a 
ocupării funcţiei contractuale de execuție 
vacantă: Studii generale. Vechime în muncă: 
nu este cazul. Dosarele de înscriere la concurs 
se vor depune până la data de 17.02.2021, ora 
16:00. Concursul va fi afișat pe site-ul institu-
ției, conform prevederilor art.7 alin.1 al Regu-
lamentului-cadru aprobat prin HG nr. 
286/2011, cu modificările și completările ulte-
rioare. Dosarele de înscriere la concurs trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art.6 alin.1 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare și se vor 
depune la sediul Primăriei Comunei 
Castranova, Calea Apeleviului, nr. 2. Detalii 
privind condiţiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt disponibile la sediul Primăriei 
Comunei Castranova. Relaţii suplimentare la 
tel./fax 0251/372.602, e-mail: primariacas-
tranova@yahoo.com, persoană de contact 
Greere Florin-Ștefan, Secretar general, 
Comuna Castranova.

l Școala Gimnazială “Theodor Costescu” 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de administrator 
financiar- funcție de conducere (contabil șef), 
personal didactic auxiliar, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată. Condiții generale: 
conform prevederilor H.G. 286/2011 reactua-
lizată. Condiții specifice: 1. Studii superioare: 
economice, administrație publică, informatică 
de gestiune; 2. Absolvirea cu examen de 
diplomă a unei instituții de învățământ supe-
rior, conform art.250 alin k din Legea Educa-
ției Naționale; 3. Vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale (minimum 18 ani împli-
niți); 4. Are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unități sanitare 
abilitate; 5. Nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autori-

tăţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori 
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie; 6. Are cunoștințe avan-
sate de operare pe calculator (Excel, Word, 
etc); 7. Cunoștințe de utilizare a softurilor 
specifice activității din sectorul financiar- 
contabil; 8. Activitate de voluntariat în dome-
niul postului; 9. Activitate în domeniul 
postului desfășurată în cadrul proiectelor cu 
fonduri europene; 10. Activitate în domeniul 
contabilității bugetare din învățământ: mimim 
6 luni. Dosarul de înscriere la concurs va 
conț ine  documentele  prevăzute  de 
H.G.286/2011, cu modificările ulterioare. 
Probele de concurs vor avea loc la sediul insti-
tuției, conform calendarului următor: a. Proba 
scrisă va avea loc în data de 01.03.2021, ora 
14:00; b. Proba practică: 03.03.2021, ora 14:00; 
c. interviul: 05.03.2021, ora 14:00. Depunerea 
dosarelor se va fac în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la nr de telefon: 0252/322016 sau la 
sediul Școlii Gimnaziale Theodor Costescu, 
Drobeta Turnu Severin, str. Păcii, nr.2.

 CITAȚII
l Subsemnata Olaru (fostă Cuzuc) Cristina 
Elena cheamă în dosar nr.9883/333/2019 cu 
termen la data de 30.03.2021, ora 09:30, la 
Judecătoria Vaslui, pe numitul Cuzuc 
Claudiu, pentru tăgadă paternitate.

l Vitel Dumitru cu ultimul domiciliu în sat 
Orășeni Vale, com.Curtești, județul Botoșani, este 
chemat în Judecătoria Botosani, în data de 
16.02.2021, în calitate de pârât în Dosar 
nr.15509/193/2019, în contradictoriu cu Vitel Maria 
și Vitel Petru, având ca obiect partaj succesoral.

l Numitul Colucci Angelo Martino cu 
ultima adresa cunoscuta în Italia, localitatea 
Martina Franca- Loco Rotondo este citat la 
Judecatoria Iasi în dosarul nr. 7256/245/2020 
la complet C 12M, la data de 17.02.2021, ora 
9:00, în actiunea de divort formulata de sotia 
sa Aftanase Didina.

l Stieber Francisc, Boloni Ludovic si sotia 
,nascuta Stieber Elisabeta, Gredinar Gyongy, 
Gredinar Illes, Gredinar Zsuzsanna sunt 
citati in 16.02.2021, la Judecatoria Turda , in 
dosar civil nr.3676/328/2020 pentru uzuca-
piune.

l Manu Dan este citat la Judecătoria Câmpu-
lung, jud.Argeș, în dosarul nr.3330/205/2020 
pentru data de 1 martie 2021, ora 08.30, în 
proces cu Manu Eugen pentru stabilire cali-
tate unic moștenitor, cu mențiunea de a se 
prezenta personal la interogatoriu.

l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în loc.
Săliștea de Sus, str.Bâleasa, nr.9, jud.Mara-
mureș, este chemat la Tribunalul Maramureș, 
str.Crișan, nr.3, camera Sala 21, sediu Crișan 
3, în data de 11.03.2021, ora 13.00, Completul 
Complet Civil nr.3N- apel dr. comun, f.f, 
minori fam., în calitate de intimat-pârât, în 
proces cu Vlad Maria, în calitate de 
apelant-reclamant,  în dosarul civi l 
nr.157/224/2020 având ca obiect declararea 
judecătorească a morții.

l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în oraș 
Borșa, str.Valea Poienii, nr.33C, jud.Mara-
mureș, este chemat la Tribunalul Maramureș, 
str.Crișan, nr.3, camera Sala 21, sediu Crișan 
3, în data de 11.03.2021, ora 13.00, Completul 
Complet Civil nr.3N- apel dr. comun, f.f, 
minori fam., în calitate de intimat-pârât, în 
proces cu Vlad Maria, în calitate de 
apelant-reclamant,  în dosarul civi l 
nr.157/224/2020 având ca obiect declararea 
judecătorească a morții.

l Aducem la cunoștință publică faptul că pe 
rolul Judecătoriei Bălcești, Județul Vâlcea, se 
află Dosarul nr.1190/185/2020, cu termen de 
judecată la data de 11.03.2021, având ca 
obiect deschiderea procedurii de declarare a 

morții numitului Ghiță T. Traian, fiul lui Titu 
și al Eugenia, născut la data de 02.09.1951, 
ȋn comuna Roșiile, Județul Vâlcea, cu 
ultimul domiciliu cunoscut ȋn comuna 
Roșiile, Județul Vâlcea. La cererea sorei sale 
Avram Veronica, domiciliată ȋn Sibiu, str.
Calea Turnișorului, nr.82, Județul Sibiu. Se 
citează pe această cale, Ghiță T. Traian și 
invităm orice persoană care cunoaște date ȋn 
privința ȋn privința dispărutului, să le comu-
nice instanței de judecată.

l Directia Generala De Asistenta Sociala Si 
Protectia Copilului - Prahova, in calitate de 
Reclamanta in dosarul civil nr. 5973/105/2020 
cu obiect incetare plasament, copil Mincu 
Gabriel Constantin, citeaza pe numitul 
Mincu Adrian, in calitate de tata - Parat, cu 
domiciliul cunoscut in comuna Balta 
Doamnei, sat Curcubeu, str. Principala nr. 53, 
jud. Prahova, pentru prezentare la Tribunalul 
Prahova, cu sediul in Ploiesti, str. Valeni nr. 
44, jud. Prahova, sala 1 civila, parter, la 
termenul din data de 16.02.2021, orele 14:00.
l Citaţie emisă la data de 03.02.2021. 
Numele și prenumele/denumirea Bindileu 
Constantin, domiciliul sau reședinţa/sediul: 
sat Buda, com.Berzunți, jud.Bacău. Vă înști-
inţăm că sunteţi citat să vă prezentaţi la 
sediul acestui birou notarial din mun.Timi-
șoara, str.Gheorghe Lazăr, nr.24, parter, 
S A D  4 + S A D  5 ,  j u d . Ti m i ș ,  Te l . : 
0256/436.999; 0356/455.866, Ia data de 
09.03.2021, ora 10:00, în calitate de frate, 
pentru a participa la dezbaterea procedurii 
succesorale  a defunctului  Bindileu 
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ANAF - DGRFP Ploieºti. Se citeazã 

societatea CAR WAREHOUSE S.R.L. 

(fosta IKEA UNIVERSAL S.R.L.), cu noul 

sediul social în Municipiul Bucure?ti, Str. 

Piaþa Alba Iulia, nr. 3, bl. I-2, sc. 1, et. 

12, ap. 60, Sector 3 ?i domiciliul fiscal la 

vechiul sediu social din Ora? Mioveni, 

Str. Pieþei, bl. F4, parter, judeþul Arge?, 

înregistratã la Registrul Comerþului sub 

nr. J40/9932/2011, având Cod de 

Identificare Fiscalã 19013494, în 

calitate de debitor, pentru data de 24 

Februarie 2021, ora 11.00, în dosarul 

nr. 21475/3/2020, aflat pe rolul 

Tribunalului Bucure?ti - Secþia a-VII-a 

civilã, Camera E32, cu sediul în Splaiul 

Independenþei, nr. 319 L, Clãdirea B, 

Sector 6, Bucure?ti, având ca obiect 

procedura insolvenþei.

ANAF - DGRFP Ploieºti. Se citeazã 

societatea IMCROTEX S.R.L., cu sediul 

social în Municipiul Bucure?ti, str. 

Tulnici, nr. 2, bl. 47, sc. A, et. 6, ap. 21, 

Sector 4 ?i domiciliul fiscal la vechiul 

sediu social situat în Municipiul Pite?ti, 

Str. G-ral. Eremia Grigorescu, bl. P14, 

sc. A, et. 3, ap. 15, jude ul Arge?, 

înregistratã la Registrul Comerþului sub 

nr. J40/6148/2010, având Cod de 

Identificare Fiscalã 132001, în calitate 

de debitor, pentru data de 24 Martie 

2021, ora 10.00, în dosarul nr. 19406 

/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului 

Bucure?ti - Secþia a-VII-a civilã, 

Camera E32, cu sediul în Splaiul 

Independenþei, nr. 319 L, Clãdirea B, 

Sector 6, Bucure?ti, având ca obiect 

procedura insolvenþei.
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Laurenţiu, decedat la data de 08.12.2018. Vă 
aducem la cunoştinţă că, potrivit art.1112, 
alin.(1) Cod civil „în cazul în care nu accep-
taţi moştenirea în termen de 1 an de la data 
deschiderii moştenirii, se va prezuma, 
conform art.1112 din Codul civil, că aţi 
renunţat la moştenire” şi totodată vă mai 
înştiinţăm că, potrivit art.107 alin.(1), litera 
a, din Legea 36/1995 „procedura succesorală 
se poate suspenda daca a trecut un an de la 
deschiderea moştenirii, şi deşi au fost legal 
citaţi, sucesibiiii nu s-au prezentat ori au 
abandonat procedura succesorală, fără a 
cere eliberarea certificatului de moştenitor, 
şi exista dovada ca cel puţin unul dintre ei a 
acceptat moştenirea.” Vă aducem la cunoş-
tinţă că, potrivit art.157 alin.(1) lit.i) din 
legea nr.134/2010, potrivit Codului de proce-
dură civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin înmânarea 
citaţiei, se consideră că aveţi cunoştinţă de 
termenele ce se vor fixa ulterior până la 
soluţionarea cauzei succesorale [art.9 lit.h) 
din metodologie.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
153/246/2021 privind pe petentii Bejera Ioan si 
Bejera Mariana care solicita inscrierea drep-
tului de proprietate prin uzurpaciune asupra 
imobilului identificat in CF nr. 315078 
Tarnova, CF vechi nr. 103 Dud cu nr. top. 
214-215/b compus din casa cu nr. adm. 124 si 
teren intravilan in suparafata de 1296 mp., 
imobil asupra caruia figureaza ca proprietara 
tabulara intabulata sub B1, Dragan Elena 
decedata la data de 28.09.1995. In urma aces-
teia, in baza art. 130 din Decretul Lege nr. 
115/1938, sunt somati toti cei interesati de 
Indata sa inainteze opozitie la Judecatoria 
Ineu deoarece in caz contrar, in termen de o 
luna de la aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii.

l România. Judecătoria Făgăraş. Județul 
Braşov. Dosar nr.1906/226/2020. Emisă la 
13.01.2021. Somație. Se aduce la cunoştința 
celor interesați că petenții Mija Vasile şi Mija 
Elena, cu domiciliul în Toderița, nr. 31, jud.
Braşov, au introdus la Judecătoria Făgăraş 
acțiune prin care solicită să se constate că au 
dobândit dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului situat în satul Tode-
rița, nr. 31, com. Mândra, jud.Braşov, identic 
cu cel înscris în CF nr.104118 Mândra (nr.CF 
vechi 2159 Toderița) nr.top.386, cu îndepli-
nirea condițiilor prevăzute de dispozițiile 
art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. Persoa-
nele interesate pot să facă opoziție la Judecă-
toria Făgăraş în termen de o lună de la data 
afişării şi publicării prezentei somații. Somația 
face parte integrantă din încheierea pronun-
țată de Judecătoria Făgăraş la data de 13 
ianuarie 2021. Prezenta se comunică spre 
afişare Primăriei Comunei Mândra şi la Jude-
cătoria Făgăraş.

l România. Judecătoria Făgăraş. Județul 
Braşov. Dosar nr.2996/226/2020. Emisă la 
15.01.2021. Somație. Se aduce la cunoştința 
celor interesați că petentul Badila Nicolae 
Gheorghe, cu domiciliul ales la Cabinet de 
avocat Deji Vifor Petru, cu sediul în Făgăraş, 
str.Doamna Stanca, nr. 16, jud. Braşov, a 
introdus la Judecătoria Făgăraş, acțiune prin 
care solicită să se constate că a dobândit dreptul 
de proprietate prin uzucapiune asupra imobi-
lului situat în satul Veneția de Jos, nr.444, com.
Părău, jud.Braşov, identic cu cel înscris în CF 
nr.102601 Părău, nr.top.515, 516, 521. Persoa-
nele interesate pot să facă opoziție la Judecă-
toria Făgăraş în termen de o lună de la data 
afişării şi publicării prezentei somații. Somația 
face parte integrantă din încheierea pronunțată 
de Judecătoria Făgăraş la data de 14 ianuarie 
2021. Prezenta se comunică spre afişare Primă-
riei com.Părău şi la Judecătoria Făgăraş.

DIVERSE
l SC A&T CHIC DESIGN SRL, titular al 
proiectului Construire ansamblu imobile cu 
funcțiuni mixte conform HCL PMB 240 din 
23.04.2019 pe faze, la adresa: Str.Baicului, Nr.31, 
Sector 2, Bucureşti, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a acor-
dului de mediu. Informațiile privind potențialul 
impact asupra mediului al proiectului propus 
pot fi consultate la sediul APM Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, în zilele de 
luni până vineri, între orele 09:00-12:00, precum 
şi la următoarea adresă de internet: www.
apmbuc.anpm.ro 

l S.C. HB Potlogi S.R.L. cu sediul in satul 
Potlogi, com.Potlogi, str.Constantin Branco-
veanu, nr. 63A, jud. Dambovita, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul: Reali-
zare balastiera cu redarea terenului in circuitul 
agricol, Perimetrul Potlogi- Terasa, com. Potlogi, 
jud. Dambovita, propus a fi amplasat in: com. 
Potlogi, sat Potlogi, jud. Dambovita. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Dambovita, localitatea Targoviste, Str.Calea 
Ialomitei, nr.1, jud.Dambovita si la sediul S.C. 
HB Potlogi S.R.L., satul Potlogi, com.Potlogi, 
str.Constantin Brancoveanu, nr.63A, jud.
Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 
09:00-16:00. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Dambovita.

l Infoagent Lks S.R.L reprezentat prin Andro-
nache Petru-Lucian, cu sediul în județul 
Constanța, oraş Năvodari, str.Frunzelor, Spațiul 
1, bl.R8, et.P, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere acordului de 
mediu pentru proiectul: Continuare de lucrări şi 
modif icare  proiect  autorizat  cu AC 
90/08.08.2005-vilă turistică, propus a fi amplasat 
în jud.Constanța, oraş Techirghiol, str.Munte-
niei, nr.6. Informațiile privind proiectul propus 

pot fi consultate la sediu Agenției pentru 
Protecția Mediului Constanța: municipiul 
Constanța, str.Unirii, nr.23 şi la adresa titula-
rului Infoagent Lks S.R.L. reprezentat prin 
Andronache Petru-Lucian, cu sediul în jud.
Constanța, oraş Năvodari, str.Frunzelor, Spațiul 
1, bl.R8, et.P, în zilele de luni-vineri, între orele 
09:00-13:00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Constanța.

l SNGN Romgaz SA Sucursala Tg.Mureş, 
titular al proiectului Instalație tehnologică de 
suprafață sonda 101 Grădiştea, propus a fi 
realizat în județul Vâlcea, comuna Sineşti, sat 
Sineşti, anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului. 1.Proiectul deciziei etapei de înca-
drare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Vâlcea din municipiul Râmnicu 
Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.6, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 09:00-14:00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro. 
2.Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea. 

l International Alexander Real Estate titular al 
DTAC-Extindere Platforma Betonata, Iluminat 
si Imprejmuire- In Vederea Realizarii Unei 
Parcari T.I.R.”, amplasat in comuna Giarmata, 
judetul Timis, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu. Constinutul documentatiei tehnice a 
proiectului propus spre avizare poate fi 
consultat la sediul APM Timis, localitatea Timi-
soara, bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in 
zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre 
orele 8-14:00, precum si la urmatoarea adresa de 
internet: http://apmtm.anpm.ro-Sectiunea acor-
duru de mediu. Observatiile publicului interesat 
se primesc la sediul APM Timis, in termen de 15 
zile de la data publicarii prezentului anunt.

LICITAȚII
l CEC Bank S.A. Sucursala Alexandria, cu 
sediul în Municipiul Alexandria, str. Bucureşti, 
nr. 59, organizează în data de 18.02.2021, ora 
13:00, licitație deschisă fără preselecție, pentru 
vânzarea unui autoturism marca “Logan”. Prețul 
de pornire a licitației este de 5300 lei, iar dosarul 
de prezentare este 10 lei. Relații la dl. Budurea 
Mihai Remus - telefon 0730.233.100.

l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform Incheierii din data de 
01.02.2021 Tribunal Prahova, dosar nr. 
302/105/2021, anunţă deschiderea procedurii 
simplificate debitorului Ioan T. Vasile ,,Kapicom’’ 
Intreprindere Individuala, Ploiesti, Aleea Prislop, 

nr. 11, bL. 23, Sc. B, parter, Ap. 23, jud. Prahova, 
F29/963/2010, CUI 26985894. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 17.03.2021. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
este 29.03.2021. Termenul pentru întocmirea 
tabelului definitiv al creanţelor este 23.04.2021. 
Prima adunare a creditorilor la data de 
05.04.2021 ora 15:00.

l Publicație De Vânzare: SC Aghiro SRL- în 
faliment, CUI RO 10375229, J24/205/1998, cu 
sediul social în loc. Baia Mare, str. Mărgeanului, 
nr. 8C, jud. MM, prin lichidatorr judiciar Reoin-
solv IPURL desemnat de Trib MM în DS nr. 
2192/100/2014, vinde la licitație publică următoa-
rele bunuri din averea debitoarei: Stocuri: veioză 
E14 15W, 6-10kg Sare Baba, Lustră Savoy, 
Aplică Imprerial, Aplică Fellini 3x20W 12V, 
Adaptor pentru tub circular 22W, becuri, doza 
pentru spot, dulie; Preț: 3037,2 lei. Participanții 
la licitație vor achita, în contul de lichidare al 
debitoarei, până în ziua licitației, o garanție de 
10% din prețul de pornire al licitației; Pasul de 
licitație este de 5% din prețul de pornire la lici-
tație. - Lista cu bunurile şi prețul de vânzare 
poate fi consultată la sediul lichidatorului judi-
ciar. - Dacă un eventual adjudecatar nu plăteşte 
în termen de 30 de zile diferența de preț, pierde 
avansul plătit, urmând a se organiza o nouă lici-
tație. - Prețul de pornire la licitație este 10% din 
prețul de evaluare; Licitația va avea loc în data 
de 12.02.2021, ora 12:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, Str. George Coşbuc, nr. 
25A, etaj IV, cam. 38, jud. MM, Reoinsolv 
IPURL. Informații suplimentare se pot obține la 
numerele de telefon: 0745 503 123

l Publicatie De Vanzare: Lichidator judiciar 
C.I.I. Augustin Lucia vinde în bloc, prin licitație 
publică cu strigare: Pensiune turistica Auşeu în 
suprafață de 960 mp împreună cu terenul aferent 
în suprafață de 5.108 mp. Imobilele sunt situate 
in Auşeu, jud. Bihor, având acces la DN 1/E 60. 
Licitația va avea loc Joi 11.02.2021, orele 12:00 la 
biroul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. 
G. Coşbuc, nr. 28/33, jud. Maramureş, Partici-
panții la licitație vor achita pană cel târziu cu o zi 
înainte de data licitației, o garanție de 10% din 
prețul de pornire pentru bunurile licitate şi costul 
caietului de sarcini. Cei interesați pot solicita 
informații la sediul lichidatorului judiciar din 
Baia Mare, str. G. Coşbuc, nr. 28/33, sau la tel. 
0747-246583, 0743-891488, 0745-168042 în zilele 
lucrătoare între orele 08:00-16:00. 

l Spitalul Clinic CF Craiova organizează proce-
dura de licitaţie publică deschisă pentru: închi-
riere clădire şi terenul aferent acesteia, aflată în 
Craiova, blv.Știrbei Vodă, nr.2, în vederea reali-
zării de activităţi medicale neconcurențiale, sedii 
de birouri, alimentaţie publică, magazine gene-
rale, magazine nealimentare, etc. Caietul de 
sarcini se achiziţionează zilnic de luni până vineri 
inclusiv, între orele 09:00-14:00, de la Secretari-
atul Spitalului Clinic CF Craiova, achitând 

contravaloarea sumei de 100Lei. Ofertele se vor 
depune la sediul Spitalului Clinic CF Craiova, 
bd.Știrbei Vodă, nr.6, etaj 6 -Secretariat, până la 
data de 17.02.2021, ora 10:00 şi se vor deschide la 
ora 11:00, în aceeaşi dată. Informații suplimen-
tare la tel.0735.387.319.

l Eurolemn Trans SRL - în reorganizare anunta 
Vanzarea Prin Licitatie Publica a bunurilor 
mobile/ imobile reprezentand : Camion Articulat 
Volvo A 25 E=prêt pornire licitatie=225.418 lei 
+T.V.A. si respectiv Camion Articulat Volvo A 40 
D = prêt pornire licitatie =203.242 lei + T.V.A. 
Pretul De Pornire Al Licitatiei  Este De 50% Din 
Pretul De Evaluare + T.V.A Conform Cod Fiscal, 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
ales al administratorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul caie-
telor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 26.02.2021, orele 09:00, la 
sediul ales al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 
21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se 
va organiza o noua licitatie in data de 09.03.2021, 
orele 09:00, respectiv in data de 23.03.2021, orele 
09:00 si in data de 06.04.2021, orele 09:00

l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi organizează în 
data de 01.03.2021, ora 10:00, la sediul Unităţii 
Administrativ Teritoriale, licitaţie publică 
deschisă pentru închirierea suprafeței de teren de 
600mp având nr.cadastral 61511, în vederea 
desfăşurării unei activități de fabricare a parfu-
murilor şi a produselor cosmetice. Caietul de 
sarcini poate fi achiziționat de la sediul Comunei 
Aroneanu, la prețul de 20Lei. Persoanele intere-
sate vor depune documentaţia de participare la 
licitaţie până în data de 01.03.2021, ora 09:00, la 
sediul Comunei Aroneanu,Compartiment 
Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la telefon/fax: 
0232/299.255.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Comuna Prejmer, comuna Prejmer, Str.Mare, 
nr.565, județul Braşov, telefon 0268/362.003, 
int.105, fax 0268/362.363, e-mail: primaria.
prejmer@yahoo.com, cod fiscal 4688701. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: teren 
în suprafață de 916mp, proprietate privată a 
Comunei Prejmer, identificat astfel: C.F.104186, 
cadastral 104186 -localitatea Prejmer, conform 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local 
n r. 1 4 7 / 2 1 . 1 2 . 2 0 2 0  ş i  a r t . 3 6 3  d i n 
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația 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 
solicitarea scrisă de la sediul Primăriei Comunei 
Prejmer. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul vânzăto-
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rului, de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Biroul Juridic din 
cadrul Primăriei Comunei Prejmer, comuna 
Prejmer, Str. Mare, nr. 565, județul Brașov. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Prețul caietului de sarcini este de 50Lei, ce 
se achită la Casierie, sau în contul nr.RO65TREZ 
13121360250 XXXXX. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 17.02.2021, ora 10:00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 25.02.2021, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registra-
tura Primăriei Comunei Prejmer, cu sediul în 
Prejmer, Str.Mare, nr.565, județul Brașov. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: un exemplar (două plicuri sigilate unul 
exterior și unul interior). 5. Data și locul la care se 
va desfașura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 25.02.2021, ora 12:00, Sala de ședințe în 
Primăria Comunei Prejmer, Str.Mare, nr.565, 
județul Brașov. 6. Denumirea, adresa, numarul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Brașov, Brașov, Str. B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, 
județul Brașov, telefon 0268/412.859, fax 
0268/413.706, e-mail: judecatoria-brasov@just.ro, 
prin poștă electronică jud.brasov@just.ro sau 
judecatoria.brasov@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.02.2021.

l Primăria Comunei Căianu, jud.Cluj, cu sediul 
în Căianu, nr.48, CUI 4288217, e-mail primaria.
caianu@ yahoo.com organizează licitație în 
vederea închirierii pajiștilor permanente: a)în 
suprafață de 79,15Ha, tarla nr.68, bloc fizic 
nr.846; b)în suprafață de 4,29Ha, tarla nr.80, bloc 
fizic nr.1122. Persoană de contact: Horațiu Coța, 
Secretar Comuna Căianu. Documentația de 
atribuire se obține de pe pagina: primariacaianu.
ro. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
23.02.2021. Data limită de depunere a ofertelor 
este 24.02.2021, la sediul primăriei, într-un exem-
plar. Ședința publică de deschidere a ofertelor se 
va desfășura în 25.02.2021, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Căianu. Instanţa competentă în soluţi-
onarea litigiilor apărute este Tribunalul Cluj, iar 
termenul pentru sesizarea instanței este de 6 luni 
de zile. Data transmiterii anunţului de licitaţie în 
vederea publicării este: 02.02.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Marga, sat 
Marga, Str. Principală, nr. 217, județul Caraș-Se-
verin, telefon 0762.213.000, e-mail: primaria.
marga@gmail.com, cod fiscal 3227483. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 18 parcele de teren 
aparținând domeniul privat al comunei, desti-
nate construirii unor case de vacanță și pensiuni: 

-nr.1 -250mp, CF 30767 Marga; -nr.2 -250mp, CF 
30768; -nr.3 -250mp, CF 30933; -nr.4 -1.000mp, 
CF 30935; -nr.5 -250mp, CF 30934; -nr.6 -250mp, 
CF 30932; -nr.7 -1.000mp, CF 30927; -nr.8 
-250mp, CF 30912; -nr.9 -250mp, CF 30786; 
-nr.10 -250mp, CF 30772; -nr.11 -250mp, CF 
30773; -nr.12 -250mp, CF 30780; -nr.13 -250mp, 
CF 30731; -nr.14 -250mp, CF 30789; -nr.15 
-250mp, CF 30788; -nr.16 -250mp, CF 30692; 
-nr.17 -250mp, CF 30696; -nr.18 -250mp, CF 
30784; conform H.C.L.nr.5/08.01.2021 și teme-
iului 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 modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primă-
riei Comunei Marga. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Marga, sat Marga, nr.217, 
județul Caraș-Severin. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire de 
200Lei la Casieria Primăriei, în momentul ridi-
cării documentului de atribuire. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2021, ora 
15 :00.  4 .Informaţi i  pr iv ind oferte le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
25.02.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registra-
tura Primăriei Comunei Marga, sat Marga, 
Strada Principală, nr. 217, județul Caraș-Severin. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și o 
copie. 5. Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
26.02.2021, ora 12:00, la Sala de ședințe a Primă-
riei Comunei Marga, sat Marga, Str.Principală, 
nr.217, județul Caraș-Severin. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce 
la Secția de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Județului Caraș-Severin, Reșița, Str.Horea, 
nr. 4, județul Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, 
fax 0255/521.554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
02.02.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Șieu, comuna Șieu, str.Princi-
pală, nr.260, județul Bistrița-Năsăud, telefon/fax 
0263/260.159, e-mail: primariasiubn@yahoo.com, 
cod fiscal 4426956. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: a)Cabinet de medicină generală 
cu suprafața utilă totală 172,3mp din care 

Cabinet 1 și Cabinet 2 în suprafață totală de 
34,5mp și suprafața de 137,8mp spații anexă 
desfășurare activități medicale, b)Cabinet dentar 
cu suprafața utilă totală 50,39mp din care 
Cabinet dentar și Birou în suprafață totală de 
23,43mp și suprafața de 26,96mp spații anexă 
desfașurare activități medicale dentare situate în 
imobilul „Cabinet medicină generală, cabinet 
dentar și farmacie” din localitatea Șieu, comuna 
Șieu, strada Școlii, nr.28, judeţul Bistrița-Năsăud, 
ce aparțin domeniului public al comunei Șieu, 
j u d e ț u l  B i s t r i ț a - N ă s ă u d ,  c o n f o r m 
H.C.L.6/28.01.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
57/03.07.2019, art.332-333. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Secretariat. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Șieu, comuna Șieu, strada Principală, 
nr.260, județul Bistrița-Năsăud. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20Lei /
exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei 
Comunei Șieu. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 15.02.2021, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 23.02.2021, ora 16:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Șieu, comuna Șieu, Compartimentul Secretariat, 
strada Principală, nr.260, județul Bistrița-Nă-
săud. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
24.02.2021, ora 11:00, Primăria Comunei Șieu, 
Comuna Șieu, strada Principală, nr.260, județul 
Bistrița-Năsăud. 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 Bistrița, 
Municipiul Bistriţa, Str. Alba Iulia, nr. 1, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, cod poștal 420178, telefon 
0263/213.528 -central, fax Registratură -cores-
pondenţă dosare: 0263/231.509, e-mail: trbn@
just.ro -corespondenţă administrativă. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 01.02.2021.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Bicaz, 
str.Barajului, nr. 4, județul Neamț, cod fiscal: 
2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 
0233/254.530, e-mail:primariabicaz@yahoo.com, 
e-mail persoană de contact: albertinanemteanu@
primariabicaz.ro. 2. Informaţii generale privind 

obiectul vânzării, în special descrierea și identifi-
carea bunurilor care urmează să fie vândute: 
Teren, în suprafaţă de 162mp, situat în intravilan 
Bicaz, Aleea Teilor, pct. „Lângă Bl.20”, oraș 
Bicaz, N.C.53580. Teren, în suprafaţă de 35mp, 
situat în intravilan Bicaz, Aleea Teilor, pct. 
„Lângă Bl.20”, oraș Bicaz, N.C.53594. Bunurile 
care urmează sa fie vândute, conform H.C.L. 
nr.136 din 31.08.2020, H.C.L. nr.137 din 
31.08.2020, și O.U.G.57/2019, aparțin domeniului 
privat al Orașului Bicaz. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin 
solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Orașului 
Bicaz. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul Adminis-
trarea Domeniului Public și Privat, strada 
Barajului, nr. 4, județul Neamț. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul 
instituției: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire de 
30Lei, ce se achită la casierie, sau în contul 
RO66TREZ 4945006XXX000058. 3.4. Dată 
limită privind solicitarea clarificărilor: 
23.02.2021, ora 16:00. 4. Informații privind ofer-
tele: conform caietului de sarcini. 4.1.Data limită 
de depunere a ofertelor: 03.03.2021, ora 10:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Regis-
tratura Primăria Orașului Bicaz, cu sediul în 
Bicaz, Barajului, nr.4, județul Neamț. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar -original și copie. 
5.Data și locul la care se va desfășură sedința 
publică de deschidere a ofertelor: 03.03.2021, ora 
13:00, Sala de ședințe a Casei de Cultură Bicaz, 
str. Barajului, nr. 29, loc.Bicaz, județul Neamț. 6. 
Instanța competentă în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Judecătoria Bicaz, strada Republicii, nr. 21, 
Bicaz,  615100,  telefon:  0233/254.199, 
0233/253.299, fax: 0233/253.299, e-mail: 
jud-bicaz@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului 
de licitație către instanțele abilitate, în vederea 
publicării: 02.02.2021.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Orașul Bicaz, str. Barajului, 
nr. 4, județul Neamț, cod fiscal: 2614392, telefon: 
0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, 
e-mail: primariabicaz@yahoo.com, e-mail 
persoană de contact: albertinanemteanu@prima-
riabicaz.ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și iden-
tificarea bunurilor care urmează să fie concesio-
nate: Teren, în suprafaţă de 57mp, situat în 
intravilan Bicaz, Aleea Teilor, pct. „Lângă Bl.20”, 
oraș Bicaz, N.C.53583, cu destinația „Construire 
magazie”. Spațiu, în suprafaţă de 16.25mp, situat 
în intravilan Dodeni, str. Barajului, nr. 31A, oraș 

Bicaz, cu destinația: „Cabinet Medical”, 
N.C.632/1/0/10. Bunurile care urmează sa fie 
concesionate, conform H.C.L. nr.145 din 
30.09.2020, H.C.L. nr. 146 din 30.09.2020, și 
O.U.G.57/2019, aparțin domeniului privat al 
Orașului Bicaz. 3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: prin 
solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Orașului 
Bicaz. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul Adminis-
trarea Domeniului Public și Privat, strada 
Barajului, nr. 4, județul Neamț. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Persoanele interesate pot 
achita contravaloarea documentației de atribuire 
de 30Lei, ce se achită la casierie, sau în contul 
RO66TREZ 4945006XXX000058. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.02.2021, 
ora 16:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 03.03.2021, ora 
10:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei Orașului Bicaz, strada 
Barajului, nr. 4, județul Neamț. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar -original și copie. 5. Data și locul la care 
se va desfășura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 03.03.2021, ora 13:00, Sala de ședințe a 
Casei de Cultură Bicaz, str. Barajului, nr. 29, loc.
Bicaz, județul Neamț. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Bicaz, strada Republicii, 
nr. 21, Bicaz, 615100, telefon: 0233/254.199, 
0233/253.299, fax: 0233/253.299, e-mail: 
jud-bicaz@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 02.02.2021.

l Vânzări bunuri din domeniul privat al unităților 
administrativ-teritoriale: 1. Informații generale 
privind autoritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Vulturești, judeţul 
Suceava, cod fiscal nr: 4326868, cu sediul în: Sat 
Pleșești nr.12, comuna Vulturești, județul Suceava, 
tel.: 0230538497/ 0733010173, fax: 0230538497, 
e-mail: vulturestisuceava@yahoo.com, persoană 
de contact: Acsinte Nicoleta- Ștefănica, consilier 
juridic, tel. 0733010173. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Imobil compus din 
construcție (clădire cu destinație grajd) în supra-
față de 707mp și terenul aferent în suprafață de 
10.000mp, aparținând domeniului privat al 
comunei Vulturești, situat în intravilanul satului 
Giurgești, comuna Vulturești, județul Suceava, 
identificat cu nr. cadastral 30513 în Cartea 
Funciară a UAT Vulturești. Vânzarea se face 
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conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare și Hotă-
rârii Consiliului Local al Comunei Vulturești nr. 
34/30.12.2020. 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: Se poate obține în 
format fizic sau electronic, pe baza unei solicitări 
scrise, după dovada achitării contravalorii taxei 
pentru obținerea documentației de atribuire. 3.2 
Denumirea și datele de contact ale compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține 
un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul financiar-contabil, impozite și 
taxe locale, administrarea domeniului public și 
privat, cultură, din cadrul Primăriei Comunei 
Vulturești, sat Pleșești nr.12, comuna Vulturești, 
județul Suceava. 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: 250 lei, suma se va 
achita la casieria Primăriei Comunei Vulturești. 
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.02.2021, ora 12:00. 4. Informații privind ofer-
tele: se depun în două plicuri sigilate, unul interior 
și altul exterior. 4.1 Data limită de depunere a 
ofertelor: 26.02.2021, ora 12:00. 4.2 Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Vulturești, cu sediul în sat Pleșești nr.12, 
comuna Vulturești, județul Suceava. 4.3 Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un 
singur exemplar, în plic sigilat. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 26.02.2021, ora 14:00, Sala de ședințe 
din cadrul Primăriei Comunei Vulturești, cu sediul 
în sat Pleșești nr. 12, comuna Vulturești, județul 
Suceava, cu respectarea măsurilor de protecție 
împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Suceava- Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal, municipiul 
Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 62, județul 
Suceava, tel.: 0230/523290, fax: 0230/522296, 
e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 03.02.2021. 

l Lichidator judiciar, societăți profesionale de 
insolvență, asociate prin contract, Yna Consul-
ting SPRL și Consultant Insolvenţă SPRL, cu 
sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, 
str.Mărășești, nr.18, jud.Mehedinţi, anunţă lici-
taţie publică cu strigare pentru vânzarea bunu-
rilor imobile existente în proprietatea debitoarei 
SC Izometal-Magellan SRL, cu sediul în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, 
camera 2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub 
nr.J25/276/2012, având cod de identificare 
fiscală nr.6633311, aflată în procedura de fali-
ment, conform sentinţei nr.177/2016 din ședinţa 
publică din data de 16.05.2016 pronunţată de 

Tribunalul Mehedinţi în dosar nr.6902/101/2012, 
după cum urmează: -apartament cu 3 camere și 
dependințe, situat în loc.Arad, str.Ioan Paun 
Pincio, nr.10-12, ap.1, parter, județul Arad, 
având suprafața utilă de 92,42mp, CF300182- 
C1-U13 Arad, nr. cadastral/nr. topografic 7961-
C1-U1, terenul aferent blocului are o suprafață 
totală de 479mp, cotă indiviză de 37/479 părți 
fiind aferentă ap.1; compus din 3 camere, bucă-
tărie, antreu, baie, pasaj, 2 debarale, logie, 1/10 
din garaj în suprafață utilă de 131,52mp- preț 
pornire licitație 71.800,00 Euro exclusiv TVA- 
preț stabilit prin Raportul de expertiză tehni-
că-judiciară nr.01/15.01.2019 de expert tehnic 
judiciar *ing. Mircea Suciu* Tg.Mureș; -aparta-
ment cu 2 camere și dependințe, situat în loc. 
Timișoara, str. Stuparilor, nr.45A, scara B, et.II, 
ap.14, județul Timiș, având suprafața utilă de 
55,50mp, CF nr.400316-C1-U10 Timișoara, nr. 
cadastral/nr. topografic 30024/B/XIV; compus 
din 2 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, 2 
balcoane, cu 3,82% p.c.i. și cu 16/469mp cu 
drept de proprietate ocupat de bloc scara B și 
servitute de trecere pe drumul de acces; Boxa B5 
este evidențiată în CF nr. 400316-C1-U68, 
suprafață utilă de 5,30mp, cu 0,33 părți comune 
indivize și 2/469mp teren- preț pornire licitație 
58.600 Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin 
Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr. 
06/28.01.2019 de expert tehnic judiciar *ing.
Mircea Suciu* Tg.Mureș; -teren intravilan, în 
suprafață de 565mp, situat în loc.Caransebeș, 
str.Calea Orșovei, nr.3-5, jud.Caraș-Severin, 
CF31595 Caransebeș, nr. cadastral/nr. topografic 
CAD: 2014 Top. XXXVI (1932/2-1931-1932/1)- 
Caransebeș și Construcție P+1E+M și mansar-
dare, construcție existentă, având nr. cadastral 
CAD: C1 Top: XXXVI (1932/2-1931-1932/1)- 
preț pornire licitație 334.800Euro exclusiv TVA- 
preț stabilit prin Raportul de expertiză 
tehnică-judiciară nr. 95/08.04.2019 de expert 
tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureș; 
-teren intravilan, în suprafață de 532mp, situat 
în loc.Caransebeș, str.Calea Orșovei, nr.7, jud.
Caraș-Severin, CF33192 Caransebeș, nr. cadas-
tral/nr. topografic Top. 1932/3- Caransebeș și 
Construcție, având nr. cadastral CAD: C1 Top: 
1932/3- preț pornire licitație 86.900Euro exclusiv 
TVA- preț stabilit prin Raportul de expertiză 
tehnică-judiciară nr.108/03.06.2019 de expert 
tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureș; 
-teren intravilan, în suprafață de 16.387mp, 
situat în intravilanul localității Șag, jud.Timiș, 
înscris în Cartea Funciară după cum urmează: 
CF nr.401094, nr. cad. 401094- teren intravilan 
în suprafață de 676mp; CF nr.401101, nr. cad. 
401101- teren intravilan în suprafață de 675mp; 
CF nr.401102, nr. cad. 401102- teren intravilan 
în suprafață de 674mp; CF nr.401103, nr. cad. 
401103- teren intravilan în suprafață de 677mp; 
CF nr.401104, nr. cad. 401104- teren intravilan 
în suprafață de 629mp; CF nr.401109, nr. cad. 
401109- teren intravilan în suprafață de 664mp; 
CF nr.401113, nr. cad. 401113- teren intravilan 
în suprafață de 915mp; CF nr.401116, nr. cad. 
401116- teren intravilan în suprafață de 689mp; 
CF nr.401121, nr. cad. 401121- teren intravilan 

în suprafață de 637mp; CF nr.401122, nr. cad. 
401122- teren intravilan în suprafață de 630mp; 
CF nr.401125, nr. cad. 401125- teren intravilan 
în suprafață de 686mp; CF nr.401131, nr. cad. 
401131- teren intravilan în suprafață de 630mp; 
CF nr.401132, nr. cad. 401132- teren intravilan 
în suprafață de 8.205 mp- preț pornire licitație 
106.270,00Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin 
Raportul de expertiză tehnică-judiciară 
nr.125/10.09.2019 de expert tehnic judiciar *ing.
Mircea Suciu* Tg.Mureș; teren intravilan, cate-
goria de folosință „curți construcții“, în supra-
față de 600mp, situat în loc.Dumbrăvița, 
str.A.Lăpușneanu, nr.1, jud.Timiș, CF402832 
Dumbrăvița și construcțiile C1 în CF 402832-
C1- Casă P+M- preț pornire licitație total 
162.100Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin 
Raportul de expertiză tehnică-judiciară 
nr.126/11.09.2019 de expert tehnic judiciar *ing.
Mircea Suciu* Tg.Mureș, după cum urmează: 
apartament 1 compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, casa scării, baie și hol la parter, iar la 
mansard 3 camere, baie hol și balcon, cu 47,03% 
p.c. gen. și 282/600mp teren în proprietate, 
având nr. CF individ. 402732-C1-U1, cu supra-
față utilă de 104,05mp; -apartament 2 situat la 
parter, compus din camera și baie, cu 5,21% p.c. 
gen. și 31/600mp teren în proprietate, având nr. 
CF individ. 402732-C1-U2, cu suprafață utilă 
de 11,52mp; -apartament 3 situat la parter, 
compus din 2 camere, hol și baie, cu 12,46% p.c. 
gen. și 75/600mp teren în proprietate, având nr. 
CF individ. 402732-C1-U3, cu suprafață utilă 
de 27,56mp; -apartament 4 situat la parter, 
compus din camera și baie, cu 6,86% p.c. gen. și 
41/600mp teren în proprietate, având nr. CF 
individ. 402732-C1-U4, cu suprafață utilă de 
15,19mp; -apartament 5 situat la parter, compus 
din 2 camere, hol, baie și balcon, cu 13,01% p.c. 
gen. și 78/600mp teren în proprietate, având nr. 
CF individ. 402732-C1-U5, cu suprafață utilă 
de 28,79mp; -apartament 6 situat la mansardă, 
compus din 2 camere, hol, baie, încăpere și 2 
balcoane, cu 15,43% p.c. gen. și 93/600mp teren 
în proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1-
U6, cu suprafață utilă de 34,15mp; -teren intra-
vilan situat în intravilanul extins al Comunei 
Recaș, loc.Nădaș, jud.Timiș, înscris în Cartea 
Funciară după cum urmează: CF nr.402752, nr. 
cad. 50142- teren intravilan în suprafață de 
1.882mp; CF nr.402643, nr. cad. 50143- teren 
intravilan în suprafață de 1.246mp; CF nr. 
403011, nr. cad. 50144- teren intravilan în supra-
față de 1.097mp; CF nr.402522, nr. cad. 50145- 
teren intravilan în suprafață de 1.041mp; CF 
nr.402578, nr. cad. 50146- teren intravilan în 
suprafață de 1.046mp; CF nr.402521, nr. cad. 
50147- teren intravilan în suprafață de 1.012mp; 
CF nr.402525, nr. cad. 50148- teren intravilan în 
suprafață de 1.069mp; CF nr.403106, nr. cad. 
50149- teren intravilan în suprafață de 5.319mp; 
CF nr.402523, nr. cad. 50150- teren intravilan în 
suprafață de 3.237mp; CF nr.402529, nr. cad. 
50151- teren intravilan în suprafață de 944mp; 
CF nr.402912, nr. cad. 50152- teren intravilan în 
suprafață de 849mp; CF nr.402760, nr. cad. 
50153- teren intravilan în suprafață de 755mp; 

CF nr. 402524, nr. cad. 50154- teren intravilan în 
suprafață de 1.540mp; CF nr.402580, nr. cad. 
50155- teren intravilan în suprafață de 998mp; 
CF nr.402536, nr. cad. 50156- teren intravilan în 
suprafață de 909mp; CF nr.402526, nr. cad. 
50162- teren intravilan în suprafață de 2.140mp; 
CF nr.402585, nr. cad. 50128- teren intravilan în 
suprafață de 10.517mp; CF nr.408363, nr. cad. 
408363- teren intravilan în suprafață de 
4.088mp; CF nr.402881, nr. cad. 50209- teren 
intravilan în suprafață de 942mp; CF nr.400472, 
nr. cad. 502103- teren intravilan în suprafață de 
1.135mp- preț pornire licitație 346.826Euro 
exclusiv TVA- preț stabilit prin Raportul de 
expertiză tehnică-judiciară nr.128/17.09.2019 de 
expert tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* 
Tg.Mureș (Vânzarea acestui teren se poate face 
și individual pentru fiecare CF, prețul de pornire 
fiind cel stabilit în Raportul de expertiză tehnică 
judiciară nr.128/17.09.2019, întocmit de expert 
tehnic judiciar ing.Mircea Suciu Tg.Mureș, 
dispus de Tribunalul Specializat Mureș în 
dosarul nr.6902/101/2012/a44). Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor imobile descrise mai sus, îl 
reprezintă Sentinţa nr.177/2016 din ședinţa 
publică din data de 16.05.2016, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul 
6902/101/2012, prin care s-a dispus deschiderea 
procedurii de faliment împotriva debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, Încheierea din ședința 
publică de la 05.08.2020 pronunțată de Tribunalul 
Specializat Mureș în dosarul nr.6902/101/2012/
a44- executorie- având ca obiect „anulare acte 
frauduloase”, precum si Decizia nr.65/2021 din 
ședința publică de la 02.02.2021 pronunțată de 
Curtea de Apel Târgu Mureș în dosarul 
nr.6902/101/2021/a44- irevocabilă. Licitația va 
avea loc în Drobeta-Turnu-Severin, str.Banovitei, 
nr.5, jud.Mehedinţi, la data de 10.03.2021, ora 
13:00, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valo-
rificate, licitația va fi reluată, în aceleași condiții, 
la data de 17.03.2021, ora 13:00, la data de 
24.03.2021, ora 13:00, la data de 31.03.2021, ora 
13:00, la data de 07.04.2021, ora 13:00, respectiv 
la data de 14.04.2021, ora 13:00. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de achiziţionarea caie-
tului de sarcini și consemnarea unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei, până la 
cel târziu ziua anterioară organizării licitaţiei în 
contul unic de insolvenţă deschis la BRD GSG 
SA, sub nr. RO 94 BRDE 260 SV 576 5840 2600. 
Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la 
ședinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somăm pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra imobilelor să 
anunţe lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţi-
unea prevazută de lege. Informaţii suplimen-
tare, privind bunurile scoase la licitaţie, la 
telefoanele: 0252.328.293, 0744.528.869, 
0252.354.399, 0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 și pe site-urile: www.ynaconsul-
ting.ro și www.consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Societatea Rotary Construcții SRL declară 
pierdute Certificatul de înregistrare mențiuni 
nr.525353 eliberat în 02.11.2020 și Rezoluția 
Oficiului Registrului Comerțului București 
nr.137758 din 30.10.2020. Le declară nule.

l Societatea Grill Party SRL cu sediul în sat 
Rediu, comuna Aiton, nr. 370A, jud. Cluj, 
J12/634/2013, cod fiscal 31296640, declar 
pierdut Certificatul de Înregistrare și Certifi-
catele constatatoare. Le declar nule.

l Pierdut Certificat Constatator pentru 
sediul societății Samid Agro SRL și Certificat 
Constatator pentru activitățile desfășurate la 
terți al aceleași societăți, înregistrată sub 
nr.J02/478/2002, având CUI:14689054.

l Subscrisa A.J.V.P.S. Tulcea, cod fiscal 
2463478, având sediul în str. Isaccei nr.10, 
Tulcea, reprezentată legal prin ing. Modiga 
Bepi în calitate de director, identificat prin C.I. 
serie TC. nr.480518, eliberat de S.P.C.L.E.P. 
Măcin la data de 02.09.2019, C.N.P. 
1670828361930, declar prin prezenta că am 
pierdut un Caiet de Autorizaţii Individuale 
Seria A.I. de la nr. 349751 până la nr. 349800.

l Geotaf Serv SRL, Nr. Reg. Comerțului 
J40/16930/2004, CUI:16864879, declar pier-
dute următoarele documente: Certificat 
înregistrare B0389046/21.10.2004, Încheiere 
judecatorească 16803/20.10.2004, Certificat 
constatator sediu 794688/01.10.2012, Act 
Constitutiv. Le declar nule.

l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis de 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Timiș al societății Intracom Trading 
Company SRL, cu sediul social în Dumbrăvița, 
str.Gabriel Liiceanu, nr.21, Număr de ordine în 
Registrul Comerțului J35/1335/2004, Cod unic 
de înregistrare RO16399073 din data de 
16.11.2017. Îl declarăm nul.

l Trandafir M. Ioana Persoană Fizică Auto-
rizată, F16/547/2014, CUI:33295161, declară 
pierdute: Certificat de înregistrare nr.
B2938279/20.06.2014, Certificat constatator 
de autorizare nr.30207/18.06.2014 și Certi-
ficat constatator de autorizare nr.30207 din 
18.06.2014, emise de ONRC-ORCT Dolj. Se 
declară nule.

DISPARIȚII
l Anunțăm că pe rolul Judecătoriei Turnu 
M ă g u r e l e  s e  a f l ă  d o s a r u l  c i v i l 
nr.1943/329/2020 prin care s-a deschis proce-
dura de declarare judecătorească a morții 
numitului Palasca Paraschiv, dispărut din 
anul 2013, cu ultimul domiciliu în Municipiul 
Turnu Măgurele, invitând orice persoană să 
comunice datele pe care le cunoaște în legă-
tură cu cel dispărut.
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