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OFERTE SERVICIU
l Firma Globex Tradco SRL
angajează operator logistică la
Șieu-Măgheruș. Tel.0740.328.697.
l Colegiul Economic „Virgil
Madgearu”, municipiul Ploiești, cu
sediul în Ploiești, str.Rudului, nr.24,
anunță organizarea concursului
pentru ocuparea a 8 (opt) posturi
vacante pe perioadă determinată
în cadrul proiectului POCU
„ACTIV -Aplicarea cunoștințelor
teoretice în viața profesională” cod
SMIS: 132974. Depunerea dosarelor de concurs se realizează până
la data de 20 septembrie 2020, ora
16:00, la sediul colegiului. Relații
suplimentare la sediul CEVM,
avizierul școlii.
l Colegiul Economic „Virgil
Madgearu”, municipiul Ploiești, cu
sediul în Ploiești, str.Rudului, nr.24,
anunță organizarea concursului
pentru ocuparea a 13 (treisprezece)
posturi vacante pe perioadă determinată în cadrul proiectului
POCU „FUTURE -Elevul de azi,
profesionistul de mâine” cod
SMIS: 132822. Depunerea dosarelor de concurs se realizează până
la data de 20 septembrie 2020, ora
16:00, la sediul colegiului. Relații
suplimentare la sediul CEVM,
avizierul școlii.

CITAȚII
l Crețu Ecaterina cheamă în
judecată pe Breazu Petre, cu
ultim domiciliu în Comuna Ostroveni, județul Dolj, în dosarul
22186/215/2019, la Judecătoria
Craiova (vechiul sediu al Tribunalului Dolj), în data de 07.09.2020,
orele 13:00.
l Numita Sîrbu Vasilica este
chemată, în fața Judecătoriei
Caracal, în dosarul
nr.1913/207/2020, în data de
14.10.2020, ora 08:30, în proces cu
Sîrbu Aurel pentru divorț.
l Nadolu Lăcrămioara, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Babadag, strada Carierei, nr.15,
județul Tulcea, pârâtă în dosar
9432/327/2019 al Judecătoriei
Tulcea, modificare măsuri privind
minorul, este citată pentru 24
septembrie 2020.

l Paratul Miu Gh.Constantin
Tinel cu domiciliul in Str. Stefan
Cel Mare, Nr. 48, Budesti, Jud.
Calarasi, este citat la Judecatoria
Oltenita in dosar
n r. 1 9 6 5 / 2 6 9 / 2 0 2 0 , t e r m e n
15.09.2020, Complet c3, cerere de
valoare redusa, in proces cu Enel
Energie S.A.
l Se citează Nistor Marius
Constantin în dosarul
14135/279/2019 la Judecătoria
Piatra Neamț, la data de
04.11.2020, ora 11:00 în proces cu
Stanciu Ana Maria având ca
obiect: modificări măsuri minor.
l Numitul Mihalache Cristian
este citat în calitate de pârât în
dosarul nr. 4441/292/2019 la Judecătoria Roşiori de Vede, în proces
cu Stana Iulia Florentina, cu
termen la 13.10.2020, ora 11:00.
l SC Bymfast SRL,
CUI:37576755, J16/1201/2017, cu
sediul cunoscut în Craiova, str.
Rovinari, nr.85, jud.Dolj, este
chemată la Judecătoria Craiova,
cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza,
nr. 30, jud. Dolj, în ziua de
21.09.2020, ora 10:00, complet
civil 7 (fost CF7), în calitate de
terț poprit, în dosarul
nr.33150/215/2019, în proces cu
Miu Mădălina Doina- contestatoare și CAR Arias CFR Craiovaintimată, având ca obiect
„contestație la executare”.
l Malancioiu Daniela Elena, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
Pitești, str. Alexandru Odobescu,
nr. 7, Judeţul Argeș, este citată în
data de 24.09.2020, ora 08:30, la
Judecătoria Pitești, complet C4-4
J, camera Sala 2, din Pitești, Bd.
Eroilor, nr.5, jud.Argeș, în calitate
de pârâtă în dosarul
nr.24640/280/2012/a1, în contradictoriu cu Toma Elena și Stoica
Emil Sorin.
l Angelescu Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Pitești, str.
Trivale, nr. 49, Judeţul Argeș, este
citata în data de 24.09.2020, ora
08:30, la Judecătoria Pitești,
complet C4-4 J, camera Sala 2,
din Pitești, Bd.Eroilor, nr.5, jud.
Argeș, în calitate de pârâtă în
dosarul nr.24640/280/2012/a1, în
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contradictoriu cu Toma Elena și
Stoica Emil Sorin.
l Numita Duţescu Daniela, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Tuzla, str. Cerealelor,
nr. 3, jud.Constanța, este citată în
fața Judecătoriei Mangalia în
cadrul Dos. civ. Nr.6988/254/2019
pentru termenul din 01.10.2020,
complet civil 2, ora 10:30, sala 1,
parter, în contradictoriu cu reclamantul Duţescu Alexandru, în
cauza având ca obiect divorț și
cereri accesorii, cu mențiunea
personal la interogatoriu.
l Eventualii moștenitori ai
defunctului Irimescu Ghiorghe,
cod numeric personal
1280416400136, decedat la data
de 11.04.2020, cu ultimul domiciliu în București, Bd. Chișinău,
nr. 8, bl. M2, SC. C, etaj 3, apartament 96, sector 2, sunt chemați la
Societatea Profesională Notarială
Bucur și Asociații, cu sediul în
București, Bd. Chișinău, nr. 15,
Bl. A4, scara 2, parter, ap. 46,
sector 2, în data de 24.09.2020,
ora 11:00, pentru a participa la
dezbaterea procedurii succesorale.
În caz de neprezentare la termen,
dezbaterile vor avea loc în lipsă și
se va proceda conform legii.

DIVERSE
l SC Sere Transilvania SA
anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Extindere
hale de producție, amenajări
exterioare”, propus a fi
amplasat în comuna Feleacu,
sat Vâlcele, nr.355A. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului Cluj, str.Dorobanților, nr. 99 și la sediul proiectantului din Cluj-Napoca,
Calea Dorobanților 98-100, în
zilele de luni-vineri, între orele
9:00-13:00. Observațiile publicului se primesc la sediul
Agenției pentru Protecția
Mediului Cluj.
l Barbu Tudora, titular al
planului P.U.Z.-”Parcelare pentru
construire locuinte”, in localitatea
Berceni-judet Ilfov, T22, P53/2/2,

anunta publicul interest asupra
depunerii solicitarii de obtinerea a
Avizului Favorabil al CJ.Ilfov.
Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in Bucuresti, sector 6, str.
E r n e s t J u v a r a , n r. 3 - 5 ,
tel.021.212.56.93. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc
in scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean Ilfov
in termen de 15 zile calendaristice
de la data publicarii anuntului.
l Anexa Nr.5.G la Legea
nr.292/2019. Anunț public privind
depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu Mohut Adrian-Vasile. Mohut Adrian-Vasile
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Construire spălătorie
auto, organizare de șantier”,
propus a fi amplasat în Roșu-Chiajna Ilfov, str.Crinului, nr.6. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov
din București, str. Aleea Lacul
Morii, nr. 1, sector 6 și la adresa

de domiciliu Mohut Adrian-Vasile, str.Crinului, nr.6, în zilele de
luni până vineri, între orele 09:00
și 13:00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov.
l Subscrisul Cabinet Individual
de Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezent a t ă p r i n a v. C i u l i a n u
Elena-Cozmina, in calitate de
administrator judiciar al Criss
Decor Prosper SRL desemnat prin
sentinta civila nr. 3066/01.09.2020,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in
dosar nr. 23940/3/2019, notificã
deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Criss Decor Prosper
SRL, cu sediul social in Bucureşti,
Sectorul 2, Str. Poiana cu Aluni,
Nr.6, Cam.2, Bl.17, Sc.3, Et.4,
Ap.89, CUI 39098282, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/4238/2018. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept
de creanta impotriva Criss Decor
Prosper SRL, vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
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Bucuresti - Secţia a VII-a Civila,
cu referire la dosarul nr.
23940/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 16.10.2020; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante
05.11.2020; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 30.11.2020; d) data
primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 10.11.2020, ora
14:00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 11.09.2020,
ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.
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:
Autoritatea finanțatoare,
Comuna Cristian, cu sediul în
comuna Cristian, Piața Libertății,
nr.1, județul Brașov, cod poștal
507055, telefon 0268/257.001, fax
0268/257.733, e-mail: registratura@primariacristian.ro. În
temeiul calității sale de autoritate
contractantă acordă finanțări
nerambursabile pentru activități
nonprofit de interes general, în
conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general, actualizată, face
cunoscut Programul anual al
finanțărilor nerambursabile de la
bugetul propriu pentru activități
nonprofit pentru domeniile:
cultură, educație și sport -pentru
anul 2020, în sumă de
210.000,00Lei. Sumele defalcate
pe domenii de interes, propuse a
fi finanţate sunt următoarele:
-Cultură și Educație: 100.000Lei;
-Sport: 110.000Lei.
l S.D.E.E.Muntenia Nord S.A.
-S.D.E.E.Buzău prin S.C.Romproiect Electro S.R.L., titular al
proiectului: „Modernizare RED
sat Ciuta, comuna Măgura,
județul Buzău” anunţă publicul
interesat, asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Buzău, nu se supune

evaluării impactului asupra
mediului, nu se supune evaluării
adecvate, pentru proiectul sus
menționat, propus a fi amplasat
în sat Ciuta, str.Șoseaua Ardealului, Ciucului, Rotarului,
Moșneni, Hoidănești, com.
Măgura, jud.Buzău. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la următoarea adresă
de internet www.apmbuzau.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 de zile de la data publicării
anunţului, pe pagina de internet
a autorității competente pentru
protecția mediului. În cazul în
care nu sunt observaţii justificate
din partea publicului, APM
Buzău va emite decizia etapei de
încadrare.
l S.C.CCB Developing 2018
S.R.L., având sediul în Str.Aristide Demetriade, nr.1/5, camera 6,
Municipiul Timișoara, titular al
Planului Urbanistic Zonal
-Construire imobile pentru locuințe și funcțiuni complementare
(spații comerciale), împrejmuire
teren și acces în incintă, Comuna
Șimand. Localitatea Șimand,
E671/DN79, nr.423, C.F.304685
Șimand, Top.38, 36, 37, 29/c/b, 39,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul
menţionat şi declanşarea etapei
de încadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultată la
sediul APM Arad, strada Splaiul
Mureșului, FN, localitatea Arad,
judeţul Arad, de luni până joi
între orele 09:00-16:00, vineri
între orele 09:00-13:00. Observaţii/comentarii şi sugestii se
primesc în scris la sediul APM
Arad, în termen de 18 zile de la
data publicării anunţului.
l Popa Simona, având domiciliul
în Str.Sever Bocu, nr.20A, Municipiul Arad, titular al Planului
Urbanistic de Detaliu „Amplasare clădire spații de cazare
pentru muncitori agricoli”, localitatea Șimand, judetul Arad,
C.F.300111, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul APM Arad,
strada Splaiul Muresului, FN,
localitatea Arad, judeţul Arad, de
luni până joi între orele 09:0016:00, vineri între orele 09:0013:00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la
sediul APM Arad, în termen de
15 zile de la data publicării anunţului.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea
A d m i n i s t r a t i v Te r i t o r i a l a
Comuna Crângeni din județul
Teleorman, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.28 începând cu data de
14.09.2020 pe o perioada de 60 de
zile, la sediul Primăriei Comunei
Crângeni, județul Teleorman,
situate pe str.Principală, nr.40,
conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei și pe
site-ul Agentiei Nationale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Al Jasem Reiham, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
„Modificare proiect în curs de
execuție autorizat cu ac
206/31.03.2020, construire imobil
locuințe P+4E+Eth (casa scării și
casa liftului) +terasă circulabilă
cu spațiu comercial la parter și
împrejmuire teren prin supraetajare cu un nivel în limita a 20%
din suprafața desfășurată
conform legii 50/1991”, amplasat
în județul Constanța, orașul
Năvodari, zona Mamaia Nord,
Trup 2(DL), str.Promenada, FN,
lot 3/1/1/2/2. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Constanța:
municipiul Constanța, str. Unirii,
nr. 23 și la sediul titular Al Jasem
Reiham din județul Constanța,
municipiul Constanța, str.
Zagreb, nr. 7, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-13:00.
Observațiile publicului se primesc
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SOMAȚII
l În dos. 2122/246/2019 al Judecătoriei Ineu, reclamanta Duma
Vioara, dom. Araneag, nr. 216,
jud.Arad, în contradictoriu cu
Marza Todor, Marza Pavel decedați și Cucicea Mariana Ionela
(pentru ieșire din indiviziune),
solicit constatarea faptului juridic
al uzucapiunii, prescripție achizitivă, nașterea dreptului de proprietate prin joncțiunea posesiilor și
ieșirea din indiviziune asupra
imobilului înscris în Cf 313118
Târnova, top 29-30, compus din
teren în supraf. 719,35mp, ca
OCPI Chișineu-Criș să efectueze
operațiunile necesare în vederea
intabulării dreptului meu de
proprietate asupra imobilului.
Cei interesați pot formula
opoziție.
l Prin prezenta, în baza prevederilor art.130 din DL 115/1938,
sunt invitați toți cei care sunt
interesați să facă opoziție la
cererea de uzucapiune formulată
de petenții Szakacs Ștefan si
Szakacs Irina pentru imobilul
situat in Iernut, sat Cipău, nr.350,
jud.Mureș, înscris în CF 54904 nr.
top. 229/19, imobil cumpus din
teren în suprafață de 1.147mp și
casă de locuit din pământ și cărămidă, cu 2 camere, o bucătărie și
o cămară, un hol, 1 târnaț, în
dosar nr.557/251/2020 aflat pe
rolul Judecătoriei Luduș, cu
termen de judecată la data de 29
septembrie 2020, urmând ca
după această dată să se treacă la
judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
l Dl. Peca Nicolae, administratorul unic al societății Trans
Oltenia SA, având sediul social în
mun.Craiova, str. Rîului, nr. 18,
jud. Dolj, având nr. de ordine la
ORC Dolj J16/145/1991,
CUI:RO2303680, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor (AGOA) pentru data
de 05.10.2020, la ora 13:00.
AGOA se va desfășura la Hotel
Europeca, situat în mun.Craiova,
str. Pietății, nr. 9, jud. Dolj, având
următoarea ordine de zi: 1.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Prelungirea mandatului comislei
de cenzori pentru o perioadă de 3
(trei) ani; 2. Numirea administratorului unic în persoana dlui.
Peca Nicolae pentru un nou
mandat de 4 (patru) ani. 3. Actualizarea actului constitutiv al
societății conform modificărilor
efectuate. Dacă la data primei
convocări nu sunt îndeplinite
condițiile de cvorum, AGOA se
convoacă a doua oară pentru
data de 06.10.2020, în același loc,
la aceeaşi oră și având aceeaşi
ordine de zi. Reprezentarea acționarilor se va face cu respectarea
prevederilor art.125 și 126 din
Legea nr.1/1990. Materialele
informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se
vor putea consulta la sediul
central al societății. Craiova,
02.09.2020.
l Societatea Comercială-SC
Artcoop SA, cu sediul social în
București, str.Vulturilor, nr.31,
sector 3, CUI.324953,
J40/8693/1992. Convocare.
Administratorul Unic al-SC
Artcoop SA, persoană juridică
română, cu sediul social în Bucureşti, Str.Vulturilor, nr.31, sectorul
3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti, sub nr.
J40/8693/1992, cod unic de înregistrare:324953, în temeiul prevederilor din Actul Constitutiv si al
art.117 din Legea nr.31/1990,
modificată şi republicată,
Convoacă:Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor societăţii
pentru data de 08.09.2020, orele
12:00. Şedinţa Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor va avea
loc la sediul societăţii din Bucureşti-sectorul 3, Str.Vulturilor,
nr.31. La Adunarea Generală
Ordinară sunt invitaţi să participe toţi acţionarii af laţi în
Evidenţa Registrului Acţionarilor
la data de 07.09.2020. Pe Ordinea
de zi sunt înscrise următoarele
puncte: 1.Repartizarea parțială a
profitului aferent exercițiului
financiar pe anul 2018, în
cuantum de 50.000.lei, pentru
dividende. 2.Repartizarea dividendelor în cuantum de 50.000.lei
se va realiza către acționarul
majoritar:Ionescu Constantin,
care deține un număr de:23.156
acțiuni. Suma de 50.000.lei repar-
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tizată către dividende va fi
supusă impozitării, conform
reglementărilor Codului Fiscal în
vigoare. 3.Diverse. În situaţia în
care Adunarea Generală Ordinară nu va putea delibera şi vota
în mod valabil, o a doua Adunare
Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 09.09.2020,
orele 12.00, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi. Documentele privind problemele incluse în
ordinea de zi pot fi consultate la
sediul societăţii, începând cu data
publicării convocării. Administrator, Ionescu Ionuţ-Cornel

LICITAȚII
l Compania Chimcomplex S.A.
Borzești -Sucursala Râmnicu
Vâlcea, intenționează să vândă
deșeuri feroase și neferoase
rezultate din casarea mijloacelor
fixe. Caietul de sarcini se poate
accesa pe www. chimcomplex.
com/noutati. Persoană de contact
pentru informații suplimentare
este Mihai Iliescu, mihai.iliescu@
chimcomplex.com, 0758.710.714.
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 S.R.L., intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru lucrări de proiectare, realizare, achiziție și
montare de butaforii pentru
proiectul „Amenajare parc
tematic în Parcul Pantelimon”.
Documentația de atribuire se
poate solicita la adresa de email:
achizitii@as3-strazi.ro sau la
adresa din Șoseaua Gării Cățelu,
nr.1M (Parc Pantelimon), Sector
3, București. Data limită de
depunere a ofertelor este
14.09.2020, ora 12:00.
l Par Rom SRL-in faliment prin
lichidator judiciar Via Insolv
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică pornind de la
valoarea de piata redusa cu 25%
in data de 15.09.2020, ora 11:00,
teren extravilan - 5.887 mp situat
in Costinesti, parcela
A314/20/1/1, nr. Cadastral
10.156, CF 10.383, jud.
Constanta = 143.227,35 lei, teren
extravilan - 8.038 mp situat in
Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr.
Cadastral 920, CF 1132, jud.
Constanta = 195.627,60 lei, teren
extravilan - 570mp situat in

Costinesti, parcela 314/18/1/2/2,
nr. Cadastral 918/2, CF 10248,
jud. Constanta = 27.947,40 lei.
Preturile nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la
licitaţie cu o zi înainte de data
licitaţiei. Licitatia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800.
l În data de 14.09.2020, ora
10:00, Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M. 02574, cu sediul
în Bucureşti, B-dul Drumul
Taberei nr. 7 B, sectorul 6, organizează o selecţie de oferte de preţ
cu colectorii autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare,
dezmembrare şi/sau tratare a
vehiculelor scoase din uz, în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului,
apelor și pădurilor nr. 324 din
27.02.2020 pentru aprobarea
Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional 20202024, în vederea stabilirii condiţiilor contractuale pentru predarea
a 56 autovehicule uzate. Autovehiculele uzate se vor prelua
dintr-o locaţie aflată în Bucureşti.
Caietul de sarcini aferent procedurii de selecţie de oferte de preţ
poate fi procurat de la sediul
U.M. 02574, în zilele lucrătoare
din perioada 07-10.09.2020, între
orele 08:30 -15:30. Intenţia de
participare la procedură a colectorilor validaţi, precum şi datele
de identitate ale persoanelor
împuternicite de către aceştia să
le reprezinte interesele, vor fi
transmise la fax nr. 021/
310.15.65, până la data de
11.09.2020, ora 15:00. În caz de
neadjudecare procedura se va
repeta în data de 21.09.2020.
Persoană de contact: Bogdan
Manta telefon 021/319.58.58,
2445.
l Anunț licitație vânzare teren.
a) informaţii generale privind
vânzătorul: Comuna Feldru,
CIF: 4427048, Feldru, str. Vasile
Nașcu nr. 186, județul Bistrița-Năsăud, telefon:0263374339,
fax:0263374301, email:prima-

riafeldru@yahoo.com., primar
Țiolan Grigore. b) informaţii
generale privind obiectul
vânzării: vânzarea imobilului
teren proprietate privată a
comunei Feldru în suprafață de
600 mp, situat în comuna Feldru,
sat Nepos, identificat prin Cartea
Funciară nr.28700 categorie de
folosință arabil. c) informaţii
privind documentaţia de atribuire: Documentația se poate
procura de la secretariatul primăriei comunei Feldru, nr.186,
județul Bistrița-Năsăud, contra
unei sume de 10 lei care se va
plăti la casieria instituției; solicitările de clarificări se pot depune
cu 6 zile lucrătoare înainte de
termenul limită de depunere a
ofertei, 15.09.2020, ora 16:00. d)
informaţii privind ofertele: data
limită de depunere a ofertelor
este 24.09.2020, ora 16:00, la
adresa menționată în anunțul de
licitație, într-un singur exemplar.
e) data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 25.09.2020, în
sala de ședințe a primăriei
comunei Feldru de la ora 10:00.
f) instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Judecătoria Năsăud str. Vasile
Naşcu, nr.49, tel.:0263361058, tel/
fax:0263361059, e-mail:judecatoria-nasaud@just.ro. g) data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 03.09.2020.
l Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator
judiciar al societății Somptuos
Serv SRL societate în faliment, in
bankruptcy, en faillite - procedură ce face obiectul dosarului
nr.552/1285/2018, aflat pe rolul
Tribunalului Specializat Cluj,
având sediul în Cluj Napoca, str.
Gheorghe Dima, nr. 11, ap. 33,
jud. Cluj, CUI 22844370, număr
de înregistrare în Registrul
Comerțului J12/5159/2007, în
temeiul art.154 şi următoarele
din Legea 85/2014 și cu respectarea regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 26.07.2019 și modificat prin hotărârea adunării
creditorilor din data de
30.01.2020, prin prezenta
anunțăm vânzarea la licitație

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

publică a bunului mobil: autoturism Renault Megane Scenic
R X 4 , n r. d e i d e n t i f i c a r e
VF1JAB30E25495501, număr de
înmatriculare CJ 07 SOM.
Vâ n z a r e a a u t o t u r i s m u l u i
urmează a se face prin licitație
publică la data de 10.09.2020
începând cu ora 12:00 la sediul
lichidatorului judiciar din
Oradea, str. Avram Iancu, nr. 2,
ap. 11, jud. Bihor, iar prețul de
pornire al licitației este de
5.750,00 lei. În situație de nereușită licitația se reia la data de
17.09.2020 și 24.09.2020, la
aceeași adresă, aceeași oră și
același preț de strigare. Persoanele care doresc să participe la
procedura de lichidare vor
depune oferte de cumpărare la
sediul lichidatorului judiciar din
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor sau la adresa de
e-mail office@plginsolv.ro, în
atenția lichidatorului judiciar cu
cel puțin 24 de ore înainte de ora
de începere a licitației publică.
Nerespectarea termenului atrage
decăderea din dreptul de a mai
participa la licitația publică. Titularii ofertelor de cumpărare au
obligația să depună cu cel puțin
24 de ore înainte de ora de începere a licitației publică o garanție
de 10% din prețul de pornire al
licitației în contul unic de insolvență al societății debitoare
Somptuos Serv SRL deschis la
Libra Internet Bank cont IBAN
RO27BREL 0002002072700100.
Nerespectarea termenului atrage
decăderea din dreptul de a mai
participa la licitația publică.
Vânzarea la licitație se va face în
mod public de către lichidatorul
judiciar care va oferi bunurile
spre vânzare prin 3 strigări succesive. Bunurile se adjudecă celui
care, după 3 strigări succesive,
făcute la intervale de timp care să
permită opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare, iar
atunci când există un singur
concurent, acesta a oferit prețul
de începere a licitației. Informații
suplimentare se pot obține de la
lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.
l Debitorul SC ROM Hotel
Exclusiv SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar

GATA!
Simplu, nu?

Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1. Teren extravilan destinatia faneata, cu
suprafata masurata de 1.400 mp,
situat in Buzau. Pretul de pornire
al licitatiei este de 3.402 euro. 2.
Teren extravilan destinatia
faneata, cu suprafata de 8.599
mp, pe care sunt amplasate
urmatoarele constructii: C1 Complex Agrement cu regim
inaltime S+P+2E, cu suprafata
utila subsol de 161,57 mp, suprafata utila parter 747,09 mp,
suprafata utila etaj 1 de 470, 21
mp, suprafata utila etaj 2 de
388,89 mp, din care fac parte :C2
- Piscina cu suprafata de 25 mp si
C3 - Piscina cu suprafata de 25
mp Anexa neintabulata - Cladire
fast-food. Anexa neintabulata
-Cladire restaurant. Bunuri
mobile. Pretul de pornire al licitatiei pentru proprietatea imobiliara sus prezentata impreuna cu
bunurile mobile ce o deservesc
este de 390.692,7 euro, exclusiv
TVA. Pretul Caietului de sarcini
este de 3.000 lei +TVA. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata la
data de 16.09.2020, ora15.30 iar
daca activele nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor avea loc in urmatoarele date: 23.09.2020,
30.09.2020, 07.10.2020,
14.10.2020, 21.10.2020,
28.10.2020 si 04.11.2020, ora
15:30 la acelasi prêt de pornire.
Participarea la licitatie este
conditionata de: - consemnarea
i n c o n t u l n r. R O 2 9 B U CU1331215951310RON deschis
la Alpha Bank Romania AG.
Piata Romana pe seama debitoarei SC Rom Hotel Exclusiv
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
caietului de sarcini se achită prin
OP in contul nr. RO 43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la
ING BANK -Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
cam. 502-505, sector 1. Toate
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sedintele de licitatii 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 telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
l Primăria orașului Ștefănești,
judeţul Argeş, organizează licitaţie
publică în data de 25.09.2020, ora
11:00, la sediul Primăriei Ștefănești, Calea București nr.1, județul
Argeș, Sala de Consiliu, în vederea
închirierii spațiu pentru prestări
servicii medicale (cabinet medical)
în suprafață de 14,71 mp, în
incinta clădirii denumită „Club
Ștefănești blocuri” oraș Ștefănești,
str. Coasta Câmpului nr.48, etaj,
județul Argeș, în vederea desfășurării de servicii medicale. Licitaţia
se organizează în baza H.C.L.
nr.12/2020, însoțită de H.C.L.
nr.22/19.03.2020, iar preţul de
pornire al licitaţiei va fi de 5 lei/
mp/lună la care se adaugă rata
inflației la momentul încheierii
contractului, pentru spațiul pentru
prestări servicii medicale (cabinet
medical) în suprafață de 14,71 mp.
Durata de închiriere este de 2 ani
de la data încheierii contractului
de închiriere, cu posibilitate de
prelungire a duratei. Caietul de
sarcini al licitaţiei se poate procura
de la sediul Primăriei orașului
Ștefănești, județul Argeș, Compartiment juridic, începând cu data
de 07 septembrie 2020. Taxa de
participare la licitaţie este de 10
lei, ce se poate achita la casierie
sau prin ordin de plată, depunându-se dovada plății. Garanţia de
participare la licitaţie este de 147
lei (5 lei/mp/lună X 14,71
mp=73,55 lei x 2=147,1, rotunjit
fiind 147 lei). Condiţii de participare: nu se acceptă ofertanţii care
înregistrează datorii la bugetul
local. Ofertele se depun într-un
exemplar original și un exemplar
copie conform cu originalul, la
sediul Primăriei orașului Ștefănești, județul Argeș sau prin poștă,
în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
Primăria orașului Ștefănești, tel/
fax: 0248-266752, zilnic între orele
10:00-14:00.
l Primăria orașului Ștefănești, jud.

Argeş, organizează licitaţie publică
în data de 25.09.2020, ora 12:00, la
sediul Primăriei Ștefănești, Calea
București nr.1, județul Argeș, Sala
de Consiliu, în vederea închirierii
spațiu pentru prestări servicii medicale (cabinet medical) în suprafață
de 8,84 mp, în incinta clădirii denumită „Club Ștefănești blocuri” oraș
Ștefănești, str. Coasta Câmpului
nr.48, etaj, județul Argeș, în vederea
desfășurării de servicii medicale.
Licitaţia se organizează în baza
H.C.L. nr.26 /19.03.2020, iar preţul
de pornire al licitaţiei va fi de 5 lei/
mp/lună la care se adaugă rata
inflației la momentul încheierii
contractului, pentru spațiul pentru
prestări servicii medicale (cabinet
medical) în suprafață de 8,84 mp.
Durata de închiriere este de 2 ani
de la data încheierii contractului de
închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei. Caietul de sarcini al
licitaţiei se poate procura de la
sediul Primăriei orașului Ștefănești,
județul Argeș, Compartiment
juridic, începând cu data de 07
septembrie 2020. Taxa de participare la licitaţie este de 10 lei, ce se
poate achita la casierie sau prin
ordin de plată, depunându-se
dovada plății. Garanţia de participare la licitaţie este de 147 lei (5 lei/
mp/lună x 8,84 mp = 44,2 lei x
2=88,4, rotunjit fiind 85 lei).
Condiţii de participare: nu se
acceptă ofertanţii care înregistrează
datorii la bugetul local. Ofertele se
depun într-un exemplar original și
un exemplar copie conform cu
originalul, la sediul Primăriei
orașului Ștefănești, județul Argeș
sau prin poștă, în termen de 20 zile
de la data publicării anunțului.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la Primăria orașului
Ștefănești, tel./fax 0248-266752,
zilnic între orele 10:00-14:00.
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 Sasca
Montană, cu sediul în Sasca
Montană, str. 1 Decembrie 1918,
nr. 375, județul Caraș-Severin, cod
poștal 327330, telefon
0255/576.565, fax 0255/576.514,
e-mail: primariasasca@yahoo.

com, cod fiscal 3227190. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
vândut: teren 115mp, proprietate
bun privat al Comunei Sasca
Montană, nr.cadastral: CF32678,
situat în intravilan comunei Sasca
Montană, cu acces direct la drum,
conform O.U.G. 57/03.072019
privind Codul Administrativ și
aprobat prin H.C.L.nr.23 din
28.05.2020. 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: la
cerere, de la sediul instituției. 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 Secretariatul Comuna Sasca
Montană, str. 1 Decembrie 1918,
nr.375, județul Caraș-Severin. 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: 40Lei /exemplar, ce
se achită la caserie. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.09.2020, ora 10:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 28.09.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Sasca
Montană, comuna Sasca
Montană, str.1 Decembrie 1918,
nr. 375, județul Caraș-Severin, cod
poștal: 327330. 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 desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
29.09.2020, ora 12:00, Primăria
Comunei Sasca Montană, comuna
Sasca Montană, str. 1 Decembrie
1918, nr. 375, județul Caraș-Severin, Sala de Ședințe a Consiliului Local. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Judecătoria Oravița,
Oravița, Piata Revolutiei, nr. 2,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
județul Caras-Severin, telefon
0255/5719.54, fax 0255/571.964,
e-mail: ecris.273@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 03.09.2020.
l 1.Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Oraşul
Bicaz, str.Barajului, nr. 4, judeţul
Neamţ, cod fiscal: 2614392,
telefon: 0233/254.310, interior 107,
fax: 0233/254.530, e-mail: priniariabicaz@yahoo.ro, e-mail persoană
de contact: albertinanemteanu@
primariabicaz.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special
descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:
Teren, în suprafaţă de 451 mp,
situat în intravilan Bicaz, str.
Dimitrie Leonida, oraş Bicaz,
N.C.53447; Teren, în suprafaţă de
504 mp, situat în intravilan Bicaz,
s t r. S t e j a r i l o r, o r a ş B i c a z ,
N.C.51632; Teren, în suprafaţă de
32 mp, situat în intravilan Dodeni,
str.Păltiniş, pct.„Bloc M.A.I.”,
oraş Bicaz, N.C.50889. Bunurile
care urmează să fie vândute,
conform H.C.L.nr.127 din
31.10.2019, H.C.L.nr.113 din
30.07.2020, H.C.L.nr.119 din
30.07.2020 şi O.U.G.57/2019,
aparţin domeniului privat al
Oraşului Bicaz. 3. Informaţii
privind documentaţia 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 Oraşul Bicaz.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Compartimentul Administrarea
Domeniului Public şi Privat,
strada Barajului, nr. 4, judeţul
Neamţ. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: preţul
caietul de sarcini este de 30Lei/
exemplar, ce se achită la casierie,
sau în contul R066TREZ

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
4945006XXX000058. 3.4.Dată
limită privind solicitarea clarificărilor: 24.09.2020, ora 16:00. 4.
Informaţii privind ofertele:
conform caietului de sarcini. 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 01.10.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăria
Oraşului Bicaz, cu sediul în Bicaz,
Barajului, nr. 4, judeţul Neamţ.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
Două exemplare, (original şi
copie) într-un plic sigilat. 5. Data
şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 01.10.2020, ora 13:00,
Sala de şedinţe de la parterul
bl.A.N.L., str. Piatra Corbului,
bl.13, loc.Bicaz, judeţul Neamţ.
6.Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi 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 instanţele abilitate, în
vederea publicării: 03.09.2020.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport
persoane eliberat de ARR Dolj, pe
numele Ghiță Valentin. Îl declar
nul.
l Declar pierdut si nul Certificat
de pregătire profesională a conducătorului auto eliberat de ARR
Dolj pe numele Ofilat Florea.
l SC Adrian&Ivan SRL, cu
sediuI în localitatea Baia Mare,
Str.Mărășești, nr.25/19, Maramureș, CUI:23084396, reprezentată de Pascan Grigore, în calitate
de administrator, prin prezenta
declar pierdut și nul Certificatul
de înregistrare al societății SC
Adrian&Ivan SRL, cu seria B,
nr.1076591, eliberat în data de
22.01.2008.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului
auto - transport marfă, eliberat de
ARR Vâlcea, pe numele Ergun
Tolunay , din com Milcoiu, județul
Vâlcea. Se declară nul.

