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OFERTE SERVICIU
l S.C.Variodor Sefa SRL, angajează un
post de administrator societate comercială,
cod cor.242111. Tel: 0722.244.769.
l SC Marina SRL, CUI 3191843, angajează conducător auto transport rutier de
persoane, vorbitor de limba turcă și
engleză. Detalii la 0751.150.986.
l SC Ability Investment SRL angajează
Agent de curățenie pentru județul Brașov.
CV-urile se transmit pe adresa de e-mail:
Hr@dms.ro
l Profi Restaurare SRL, din Oradea,
angajează zidari. Oferim salariu atractiv și
sporuri. Detalii: 0722.689.301.
l Sortwik Intermedieri Import Export
Piatra Neamț angajează 10 muncitori
necalificați la montarea și asamblarea
pieselor. Cerințe: cunoaștere lb. turcă și
engleză. Tel.0743.823.176.
l Sucursala de Transport Bucureștii Noi,
RA-APPS caută Asistent Manager. Candidatul ideal: -absolvent studii superioare;
-abilități de relaționare cu publicul și cu
echipa; -competențe de comunicare și de
ascultare activă, flexibilitate, responsabilitate și atenție la detalii; -cunoștințe. PC,
cunoasterea limbii engleze. Așteptăm
CV-urile la adresa de mail: office@serviceaviatorilor.ro. Tel: 021.314.06.86;
021.310.11.33. R.A.-A.P.P.S. Sucursala de
Transport Bucureștii Noi.
l Institutul de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu” al Academiei Române
organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturilor vacante: Cercetător științific gr.II, (1/2 normă) și Cercetător științific (normă întreagă) -contract
individual de muncă pe durată nedeterminată, cu perioadă de probă de 90 de zile.
Concursul va avea loc la sediul Institutului
de Cercetări Juridice din Casa Academiei
Române, Calea 13 Septembrie, nr.13,
Aripa Est, et.IV, pe data de 16 decembrie
2020, astfel: Cercetător științific gr.II, 1/2
normă (ora 10:00); Cercetător științific,
normă întreagă (ora 10:00 -proba scrisă;
ora 12:00 -interviul). Dosarele de înscriere
se depun în perioada 05.11-04.12.2020, la
sediul Institutului de Cercetări Juridice, de
luni pâna vineri, interval orar: 09:00-14:00.
Informaţii suplimentare bibliografia şi
tematica vor fi afişate la sediul instituţiei şi
pe site-ul Institutului de Cercetări Juridice,
(www.icj.ro/Noutăți /Anunțuri).
l Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat și Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 235, cu sediul în sat Adânca, com.
Gura Ocniței, judeţul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcţiei contractuale vacante de Muncitor
calificat, treapta I (mașinist la mașini
mobile pentru transporturi interioare), din
cadrul Compartimentului Întreţinere
-Exploatare, în următoarele condiţii:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale pentru ocuparea funcţiei
contractuale conform Art.3 al Regulamentului-Cadru aprobat prin H.G.nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu Art.542 din OUG 57/2019
-Codul Administrativ; Studii: generale;
Vechime în muncă: 3 ani; Vechime în specialitate -nu este necesară; Certificat de
absolvire/calificare profesională mașinist la
mașini mobile pentru transporturi interioare/stivuitorist; Autorizație de acces la
informații clasificate nivel secret de
serviciu, obținută după angajare.
Concursul se organizează la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale -Unitatea Teritorială
235 din localitatea Gura Ocniței, judeţul
Dâmbovița, în data de 26.11.2020, ora
11.00 -proba scrisă şi în data de 02.12.2020,
ora 11.00 -proba practică. Data limită până
la care se pot depune actele pentru dosarul
de concurs: 18.11.2020, ora 14.00, la sediul
instituţiei din Gura Ocniței, judeţul
Dâmbovița. Condiţiile generale şi specifice
de participare la concurs, bibliografia stabilită şi actele necesare pentru dosarul de
concurs se afişează la sediul Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale -Unitatea Teritorială 235 şi pe
site-ul www.anrsps.gov.ro./resurse umane.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, Compartimentul Resurse
Umane sau la telefon 0245/673.261;
0245/673.137 -Dăscalu Dorina.
l Primăria Comunei Moara, cu sediul în
comuna Moara, str. Universității, nr. 213,
judeţul Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. -1 post de asistent
medical comunitar. Condiții de participare:
-nivelul studiilor -studii postliceale în
domeniul asistenței medicale generale;
-vechime muncă -fără. -1 post de muncitor.
Condiții de participare: -nivelul studiilor
-generale; -vechime muncă -fără.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 26.11.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 02.12.2020, ora
10.00. Dosarele de participare la concurs se
depun în perioada: 04.11.2020-18.11.2020,
la sediul Primăriei Comunei Moara. Date
de contact: telefon/fax: 0230/536.025
/0230/536.136.
l Școala Gimnazială Orașu Nou cu sediul
în comuna Orașu Nou, str.Satu Mare,
nr.79, judeţul Satu Mare, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de: -1 post
muncitor III M, muncitor întreținere,
conform H.G.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
19.11.2020, ora 14.00; -Proba interviu în
data de 23.11.2020, ora 14:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
medii/profesionale; -vechime: 6 ani;
-condiții specifice: 1.calificări în specializări
-instalații, lăcătuș-mecanic, tâmplar,
zugrav, fochist; 2.prioritate are persoana cu
calificare pentru întreținerea centralelor

termice; 3.persoanele care au categoria de
permis de conducere B. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Școlii
Gimnaziale Orașu Nou. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale Orașu
Nou, persoană de contact: Vass Ecaterina,
telefon 0740.689.682, fax 0261/830.003.
l Consiliul Local Gurghiu -Serviciul Apă
Canal, cu sediul în comuna Gurghiu,
strada Petru Maior, nr.8, judeţul Mureș,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de: -Muncitor
1 post, conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 26.11.2020, ora 12:00;
-Proba interviu în data de 27.11.2020, ora
12:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii; -vechime:
nu este cazul; -permis conducere categoria
B; -domiciliu în comuna Gurghiu; -disponibilitate la program flexibil. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Comunei Gurghiu. Relaţii suplimentare la sediul: Consiliul Local Gurghiu
-Serviciul Apă Canal, persoană de contact:
persoană de contact -Oprea Adrian-Ion
-Șef serviciu - tel. mobil 0727.362.443.
l Primăria Crevedia Mare, cu sediul în
comuna Crevedia Mare, Str. Principală, nr.
68, județul Giurgiu, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de: Numele funcției -Șofer pentru
transport elevi școală -1 post, conf.H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 26
noiembrie 2020, ora 10:30; -Proba interviu
în data de 02 decembrie 2020, ora 10:30.
Pentru participare la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -permis de conducere -categoria B
și D; -studii medii; -vechime: minim 5 ani;
-domiciliul stabil în localitate. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Crevedia Mare. Relații suplimentare la
sediul: Primăriei Crevedia Mare, persoană
de contact: Mindricel Florentina, telefon
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0246/264.155, fax 0246/264.266, E-mail:
primariacrevediagr@yahoo.com
l Primăria Comunei Jurilovca, Județul
Tulcea, cu sediul în Jurilovca, strada 1
Mai, nr.2, judeţul Tulcea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: -Numele funcţiei: Administrator public; Număr posturi: 1,
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 26.11.2020, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 02.12.2020, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -Studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul economic,
administrativ, juridic, tehnic; -Studii postuniversitare sau de masterat în domeniul
administraţiei publice sau în specialitatea
studiilor absolvite; -vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Jurilovca, relații cu publicul. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei
Jurilovca, județul Tulcea, persoană de
contact: Halca Emilia, telefon
0240/563.797.
l Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”,
cu sediul în Municipiul Pitești, str.
Zimbrului, nr.3, jud.Argeș, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificat şi completat de
H.G.nr.1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului: -muncitor -1 post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii gimnaziale și atestat profesional în domeniu;
-vechime în domeniu -5 ani. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: 26.11.2020, ora 9:00, la sediul
unității; Proba practică: 27.11.2020, ora
8:00, la sediul unității; Interviu: 27.11.2020,
ora 12:00, la sediul unității. Data limită
până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 18.11.2020,
la sediul unității. Date contact: Dumitrescu
Ana, tel.0248/276.340.
l Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Nr.1 Popeşti, cu sediul în comuna Popeşti,
strada Principală, nr.40, judeţul Bihor,

GATA!
Simplu, nu?

organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante, conform
Hotărârii de Guvern 286/23.03.2011 de: -1
-post îngrijitor, durată nedeterminată; -0,5
post portar, durată nedeterminată.
Concursul se va desfăşura astfel: 1.Pentru
postul de îngrijitor: -Proba scrisă în data de
03.12.2020, ora 10:00; -Proba practică în
data de 03.12.2020, ora 12:00; -Proba
interviu în data de 03.12.2020, ora 14:00.
2.Pentru postul de portar: -Proba scrisă în
data de 03.12.2020, ora 12:00; -Proba
interviu în data de 03.12.2020, ora 15:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Pentru postul de îngrijitor:
-studii: generale sau liceale; -vechime:
minim 2 ani; -adeverință sau certificat de
absolvire a cursului de igienă; -disponibilitate de program flexibil. 2.Pentru postul de
portar: -studii: generale sau liceale;
-vechime: minim 3 ani; -atestatul de pază
constituie avantaj; -disponibilitate de
program flexibil. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă Nr.1 Popeşti. Relaţii
suplimentare la sediul: Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă Nr.1 Popeşti, persoană
de contact: Pintiuţa Eva, telefon
0259/327.791, fax 0259/327.790.
l Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Nr.1 Popeşti, cu sediul în comuna Popeşti,
strada Principală, nr.40, judeţul Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante, conform
Hotărârii de Guvern 286/23.03.2011, de:
-1 -post Asistent Medical PL; -0,5 post
muncitor I cu atribuţii de fochist.
Concursul se va desfăşura astfel: -Pentru
postul de Muncitor I, Asistent medical
PL: -Proba scrisă în data de 04.12.2020,
ora 10:00; -Proba practică în data de
04.12.2020, ora 13:00; -Proba interviu în
data de 04.12.2020, ora 15:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru postul de muncitor I cu atribuții
de fochist: -Studii: generale sau liceale;
-Vechime: minim 5 ani; -Cunoștințe și
abilități practice în domeniile: tâmplarie,
zugrav-vopsitor, lăcătuș, instalator instalații termice și sanitare, electricitate;
-Experiență anterioară în posturi similare
constituie avantaj; -Disponibilitate de
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program flexibil; -Spirit organizatoric;
-Calificarea de fochist constituie un
avantaj. Pentru postul de Asistent
medical PL: -diplomă de absolvire școală
postliceală; -Vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului minim 6 luni; -Membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali din
România cu certificatul vizat pe anul în
curs; -Aviz de liberă practică. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1
Popeşti. Relaţii suplimentare la sediul:
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Nr.1 Popeşti, persoană de contact:
Pintiuţa Eva, telefon 0259/327.791, fax
0259/327.790.
l Direcţia Generală de Poliţie Locală
Sector 6 organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual de
execuție vacant de: Șofer treapta IServiciul Transport Operativ Logistică- Direcţia Ordine Publică. Proba
scrisă a concursului va avea loc în
data de 26.11.2020, ora 10:00. Locația
de desfășurare a probei scrise: la
sediul Direcţiei Generale de Poliţie
Locală Sector 6 din Strada Hanul
Ancuței nr.4, Sector 6. Data susținerii
interviului: în termen de maxim 4 zile
lucrătoare de la data susținerii probei
scrise. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute de
art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se
pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului
anunţ, respectiv în perioada
04.11.2020-17.11.2020, la sediul
DGPL Sector 6 situat în Şos.Orhideelor, nr.2d Sector 6. Data limită de
depunere a dosarelor este 17.11.2020,
ora 16:00. Condiţii generale de participare: pentru ocuparea postului
candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute la art.3
din HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice de participare: studii medii/
generale, permis de conducere categoria B, cu experiență de minimum 6
luni în conducerea autovehiculelor.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
DGPL Sector 6, situat în Şos.Orhideelor, nr.2d, Sector 6 și pagina de
internet www.politia6.ro. Informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei, la numărul de telefon
021.413.17.38- Serviciul Resurse
Umane, Formare Profesională și
Instruire și pe pagina de internet a
instituției. Persoană de contact:
Neagu Georgeta Oana- consilier,
Serviciul Resurse Umane, Formare
Profesională și Instruire.
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CITAȚII
l Numiții Fodor Endre Harald și Fodor
Hannelore Helga, cu domiciliul necunoscut, stabiliți în Germania, sunt citați în
data de 25.11.2020, ora 12:00, la Judecătoria Petroșani, în cauza din Dosarul
Nr.11812/278/2019, pentru succesiune, în
proces cu reclamanta Bartoș Ana.
l Numitul Turcu Florin ultimul domiciliu
cunoscut în mun.Onești, str.Teilor, nr.8,
sc.A, ap.4, județul Bacău, este citat la
Judecatoriă Onești în data de miercuri,
09.12.2020, ora 13:00, completul C5, în
calitate de pârât în dosarul civil
nr.3054/270/2019, în procesul de divorț cu
reclamanta Turcu Carolina Lidia

DIVERSE

l Se citează Florea Ioan Daniel, cu domiciliul necunoscut, în calitate de pârât, în
data de 26.11.2020, ora 10:00, în dosarul
nr.197/336/2020, având ca obiect divorţ,
aflat pe rolul Judecătoriei Vișeu de Sus, în
contradictoriu cu Florea Pamela Loredana
în calitate de reclamantă.
l Se citează numita Lăcătușu Elena
Ramona pentru data de 04.12.2020, în
dosarul nr.54/185/2020, aflat pe rolul Judecătoriei Bălcești, ce are ca obiect pensie de
întreținere.
l Subsemnații Rotariu Ioana Loredana,
Rotariu C-tin Ciprian, Boghiu Mihaela
Gabriela sunt citați în calitate de intimați
pârâți în dosar nr.2779/291/2015, termen
18.11.2020, ora 09:00, la Tribunalul
Neamț.
l Numita Bădoi Rodica este citată în data
de 18.11.2020, la Judecătoria Piteşti, în
calitate de pârâtă în Dosarul nr.
18584/280/2019, având ca obiect partaj
bunuri comune, în contradictoriu cu Buică
Ion.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în
judecată pe numita Cotora Daniela Geta
cu domiciliul în comuna Stoeneşti, sat
Dobriceni, jud. Vâlcea în calitate de intimată în dosarul civil nr.2878/90/2020, cu
termen de judecată la data de 06.11.2020,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Vîlcea cheamă în
judecată pe numiţii Boeriu Liviu domiciliat în comuna Cîineni, sat Cîinenii, jud.
Vîlcea şi Geacarel Mihaela domiciliată în
comuna Cîineni, sat Cîinenii, jud. Vâlcea
în calitate de intimaţi în dosarul civil nr.
2790/90/2020, cu termen de judecată la
data de 06.11.2020, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei in
dosarul nr. 3809/105/2020 Tribunal
Prahova, conform Sentintei nr.517 din

07.10.2020 privind pe SC Euromedia SRL,
cu termenele: depunere declarații creanță
25.11.2020, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 21.12.2020, întocmirea
tabelului definitiv 25.01.2020, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data
28.12.2020, orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in
faliment prin procedura simplificata in
dosarul nr. 973/105/2020 Tribunal
Prahova, conform Sentintei civile nr.
548/23.10.2020 privind pe SC World Wide
Welding SRL. Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr. 985/105/2020
Tribunal Prahova, conform Sentintei civile
nr. 550/23.10.2020 privind pe SC Tea Tour
SRL.
l SC Omv Petrom SA anunta publicul
interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari
de suprafata, foraj, echipare de suprafata
si conducta de amestec sonda H1 Frumusita”, propus a fi amplasat in extravilan

sat Sivita, T43, p.804/1/47, 804/1/48,
804/1/49, 804/1/50, 804/1/88, T 44, p.
809/1/2, 809/1/27, 809/1/32, 809/1/33,
809/1/34, 809/1/35, 809/60/1, 808/1,
809/1/28/1, comuna Tulucesti, judetul
Galati. Proiectul acordului de mediu si
informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate pe pagina de internet
APM Galati la adresa http://apmgl.anpm.
ro - reglementari - acordul de mediu drafturi acte de reglementare - proiect
acord de mediu. Observatiile / contestatiile
publicului se primesc la sediul APM
Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, pe
adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro, in
termen de 10 zile de la data afisarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii
competente pentru protectia mediului.
l Dosar 20042/245/2019 Judecătoria Iași
Sentința 4791/2020 “Admite cererea
formulată de reclamantul Buhuș Gabriel
în contradictoriu cu pârâta Buhuș
Carmen. Dispune desfacerea căsătoriei
încheiată de părți din culpa exclusivă a
pârâtei. Dispune ca pârâta să revină la
numele avut anterior căsătoriei, acela de
Ghinga. Dispune ca autoritatea părin-

tească cu privire la minorii BGE și BEC să
fie exercitată în mod exclusiv de tată.
Stabilește locuința minorilor la tată.
Obligă pe pârâtă la plata, în favoarea
minorilor, a unei pensii de întreținere în
cuantum total de 1/3 din venitul minim
net garantat în plată (câte 1/6 pentru
fiecare minoră), începând cu data introducerii cererii (04.07.2019) și până la majoratul fiecărui copil. Ia act că reclamantul a
arătat că nu solicită cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în termen de 30 de zile de
la comunicare. Cererea de apel se va
depune, sub sancțiunea nulității, la Judecătoria Iași. Pronunțată prin punerea
soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 01 iulie 2020.
l Unitatea administrativ-teritorială
comuna Predești, din județul Dolj, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.27, 29, începând cu data de 12.11.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Comunei Predești, conform art.14 alin.(1)
și (2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile
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de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menționate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
comuna Plenița, din județul Dolj, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.6, 7 și 8, începând cu data de
10.11.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăria Com.Plenița, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului
și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l Aprilia Rezidence SRL, titular al
proiectului: „Construire imobil colective
P+4E+Spații tehnice (casa scării și lift) și
împrejmuire teren”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța: nu este
necesară efectuarea evaluării impactului
asupra mediului, în cadru procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Construire imobil colective P+4E+Spații tehnice (casa scării și
lift) și împrejmuire teren”, propus a fi
amplasat în județul Constanța, orașul
Năvodari, zona Mamaia Nord, str.T13,
nr.7. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Constanța, din
str.Unirii, nr.23, în zilele de luni-joi, între
orele 08:00-16:00, vineri între orele 08:0014:00, precum și la următoarea adresă de
internet (http://anpm.ro). 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 autorității competente pentru protecția
mediului.
l Judecătoria Caracal prin Sentința civilă
n r. 1 5 2 7 / 2 2 . 0 7 . 2 0 2 0 î n d o s a r u l
nr.3997/207/2019, a dispus: Admite acţiunea formulată de reclamanta SC Olthiz
Conrep SRL, cu sediul în municipiul
Craiova, str.Amaradia, nr.49, înregistrată
la Registrul Comerţului sub nr.
J16/1173/1993, CIF:R03873115 împotriva
pârâtei SC Secom Gabiprest Cons SRL,
cu sediul în comuna Daneasa, judeţul Olt.
Obligă pârâta- reclamantă să plătească
reclamantei- pârâte suma de 16.000Lei
reprezentând debit neachitat conform
facturii seria DJ WCB nr.377/05.04.2019.
Obligă pârâta- reclamantă să plătească
reclamantei- pârâte penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5%/zi calculate la
suma de 16.000Lei, începând cu data
promovării acţiunii, 21.08.2019, până la
plata efectivă a debitului. Respinge
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cererea reconvenţională formulată de
pârâta- reclamantă SC Secom Gabiprest
Cons SRL, în contradictoriu cu reclamanta- pârâtă SC Olthiz Conrep SRL.
Obligă pârâta- reclamantă să plătească
reclamantei- pârâte suma de 2.905Lei
reprezentând cheltuieli de judecată. Cu
apel în termen de 30 zile de la comunicare.
Pronunţată azi, 22 iulie 2020, prin
punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin
mijlocirea grefei instanţei.
l Subscrisa, Popescu&Asociații Insolvency SPRL, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Str.
Buzești, nr.75-77, Clădirea de birouri Cube
Victoriei Center, Etajul 13, Sector 1, București, înregistrată în Registrul Formelor de
Organizare sub nr.RFO 1077, nr. matricol
2A 107, CIF:RO41454594, reprezentată de
practician în insolvență Loredana Aurelia
Popescu, notifică deschiderea procedurii
generale a falimentului societății Insight
Electro Systems SRL, cu sediul în București, Sectorul 2, Str.Torentului, nr.2, Bloc
Lot 2, Scara Clăd.C4, Ap.Camera 11,
înmatriculată în Registrul Comerțului sub
nr.J40/3796/2018, CUI:39043031, prin
Sentința civilă nr.4568/2020 pronunțată în
data de 30.10.2020, în dosarul
nr.23563/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului București- Secția a VII-a Civilă, în
temeiul dispozițiilor art.145 alin.(1) din
Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență.
Termene limită: termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor împotriva averii debitorului, născute
după data deschiderii procedurii generale
de insolvență (i.e., 06.09.2020)-14.12.2020;
termenul de verificare a creanțelor, de
întocmire și de publicare a Tabelului suplimentar al creanțelor: 13.01.2021; termenul
de întocmire și de publicare a Tabelului
definitiv consolidat creanțelor: 12.02.2021.
Următorul termen de procedură în
dosarul nr.23563/3/2019 aflat pe rolul
Tribunalului București- Secția a VII-a
Civilă este stabilit pentru data de 19
februarie 2021.
l Subscrisa, Popescu&Asociații Insolvency SPRL, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Str.
Buzești, nr. 75-77, Clădirea de birouri
Cube Victoriei Center, Etajul 13, Sector
1, București, înregistrată în Registrul
Formelor de Organizare sub nr.RFO
1 0 7 7 , n r. m a t r i c o l 2 A 1 0 7 ,
CIF:RO41454594, reprezentată de practician în insolvență Loredana Aurelia
Popescu, notifică deschiderea procedurii
simplificate a falimentului societății
Smile Mag SRL, cu sediul în Aleea
Barajul Lotru, nr.11, Bloc M4A1, Scara
1, Etaj P, Ap.4, camera nr.1, Sectorul 3,
București, înmatriculată în Registrul
Comerțului sub nr.J40/12970/2018,
având cod unic de înregistrare 39857102,
conform Sentinței civile nr.4440/2020
pronunțată în ședința din data de
27.10.2020, în dosarul nr.32659/3/2019,
aflat pe rolul Tribunalului București-

Secția a VII-a Civilă, în temeiul dispozițiilor art.92 alin.(5), raportat la art.145
alin.(1) lit.D din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Termene limită:
termenul limită de depunere de către
creditori a opozițiilor la hotărârea de
deschidere a procedurii: 10 zile de la
notificare; termenul de soluționare a
opozițiilor: maxim 10 zile de la data
expirării termenului de depunere a acestora; termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor
împotriva averii debitorului, născute
după data deschiderii procedurii generale de insolvență (i.e., 16.06.2020): 10
zile de la primirea notificării deschiderii
procedurii falimentului; termenul de
verificare a creanțelor, de întocmire și de
publicare a Tabelului suplimentar al
creanțelor: 23.11.2020; termenul de
întocmire și de publicare a Tabelului
definitiv consolidat creanțelor:
14.12.2020. Următorul termen de procedură în dosarul 32659/3/2019 aflat pe
rolul Tribunalului București, Secția a
VII-a Civilă este stabilit pentru data de 2
februarie 2021.
l Comuna Cireșu, judeţul Brăila anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr. 11, 18 din U.A.T. Cireșu pe o perioadă
de 60 de zile calendaristice, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului
și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Data de început a afișării:
11.11.2020. Adresa locului afișării publice:
Str. 1 Decembrie 1918 nr.12, Comuna
Cireșu. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Cireșu. Informaţii
privind Programul naţional de cadastru şi
carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe
site-ul A.N.C.P.I. la adresa http:/www.
ancpi.ro/pnccf/.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Girov, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.173,
175, 176, 177, 178, 226, 227, 228, 239, 242
începând cu data de 10.11.2020, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul
Primăriei Girov, conform art.14, alin.(1) și
(2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei Girov,
și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Comuna Ghiroda titular al proiectului
„Reabilitare și modernizare străzi/
drumuri în comuna Ghiroda, jud.Timiș
-Lot 3, str.Bușteni, str.Muntenia, str.
Comarnic și legatura dintre Comarnic 1 și
Comarnic 2, str.Rarău, str.Pietrele
Doamnei, str.Apuseni, str.Padiș, str.F.N.
(fară nume), jud.Timiș.” anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

încadrare de către APM Timiș, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului.
l Comuna Ghiroda anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „Modernizare str. în comuna
Ghiroda -lot 1 (fost lot 2): str.Vălișoara,
Oituz, Ialomița, Leg.Plopilor cu
Predeal, Sinaia -tronson str. Predeal și
sensul Giratoriu, cl. Lugojului, str.
Câmpiei 1, Câmpiei 2.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Președintele Consiliului de
Administrație al Societății Remat SA,
domnul Gabreanu Ion, cetățean român,
domiciliat în municipiul Călărași, strada
Tudor Vladimirescu, nr.2 bl.B17, sc.1, et.1,
ap.3, județul Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, strada Varianta Nord nr.1,
județul Călărași, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași sub nr.J51/212/1991 și
CUI:1921852 atribuit RO, Tel/Fax
0242.331.21, 0242.331.861, în temeiul
art.117, din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cf. Art.14
din Statutul Societății, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății în data de 02.12.2020,
ora 12:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi: 1.Majorarea facilității
de credit acordată în baza contractului de
credit nr.GRIM/919593/2016 din data de
22.06.2016 cu suma de 300.000USD (treisutemiiusd) de la valoarea de 600.000USD
(sasesutemiiusd) la 900.000USD (nouasutemiiusd), menținerea garanțiilor mobiliare deja constituite în favoarea
UniCredit Bank SA pentru garantarea
sumei inițiale a facilității, respectiv pentru
suma de 600.000USD (sasesutemiiusd) și
constituirea în favoarea Băncii de garanții
noi, astfel încât întreaga sumă de
900.000USD (nouasutemiiusd) să fie
garantată, după cum urmează: (i) ipoteca
mobiliară asupra: a.conturilor și subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de
către Societate în evidențele Băncii; 2.
Mandatarea, pentru semnarea în numele
și pe seama Societății a următoarelor
persoane: Gabreanu Ion- administrator,
Președinte al Consiliului de Administrație
și Director General, Ana Elena- Administrator, în calitate de reprezentanți ai
Societății, pentru ca împreună sau
separat: a)să o reprezinte cu depline puteri
în fața Băncii, Notarului Public, autorităților publice, oricăror terți, b)să negocieze
și să accepte clauzele contractuale, c)să
semneze contractele de credit și de
garanții, contractul cadru pentru tranzacții de trezorerie (master agreement) și
cele aferente acestuia, inclusiv cele de
garanție financiară, orice alte acte adiționale la acestea, precum și orice alte documentele necesare în legătură cu aceste
contracte, d)să îndeplinească orice altă
activitate legală pe care o va considera
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necesară scopului mai sus menționat; 3.
Aprobarea ca mandatul de mai sus să fie
acordat inclusiv pentru orice modificări
ulterioare ale contractelor bancare anterior menționate, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea,
prelungirea creditului și obiectul garanțiilor; în situația în care persoana împuternicită se va afla în imposibilitate de a duce
la îndeplinire mandatul, Adunarea va
împuternici pe domnul Gabreanu Ion și
pe doamna Ana Elena să desemneze o altă
persoană pentru aducerea la îndeplinire a
acestui mandat. Acționarii pot participa și
vota în Adunarea generală extraordinară
atât personal, cât și prin împuternicit.
Acționarii persoane juridice vor fi reprezentate prin împuternicit a cărui împuternicire trebuie semnată și ștampilată de
către reprezentantul legal al persoanei
juridice. Acționarii persoane fizice pot fi
reprezentanți de alte persoane fizice prin
procură specială pentru AGEA, conform
modelului aflat la sediul societății, și care
poate fi pus la dispoziție dupa publicarea
convocatorului. Prezenta convocare se va
publica în Monitorul Oficial partea a IV-a.
Președinte Consiliu de Administrație,
Gabreanu Ion, 28.10.2020.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3
S.R.L., intenționează să încheie un
contract de achiziție publică pentru
Proiectare, furnizare, execuție și montaj
tobogane interioare la clădirea C1 din
cadrul proiectului „Modernizare și Reabilitare Parc 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
06.11.2020, ora 12:00.
l Private Liquidation Group IPURL, cu
sediul profesional Oradea, str. Avram
Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor, CIF
26176834, atribut fiscal RO, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO-II-0412, în calitate de lichidator judiciar al societății Monoelect
S.R.L., CUI 26792770, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J5/506/2010
și sediul în Oradea, str. Tuberozelor, nr. 26,
jud. Bihor - in faliment, in bankruptcy, en
faillite, procedură ce face obiectul dosarului nr. 1998/111/2018 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, scoate la vânzare prin
licitație publică următoarele bunuri
mobile: Scaun ergonomic (4 buc), birou (4
buc), fișet lemn (2 buc), fișet metalic (1
buc), cuvă spălat piese (1 buc), stand
pentru experimentare (1 buc), prototip
electropompă (3 buc), pompă schimbat
ulei (1 buc), având preț de pornire
29.150,00 LEI. Licitația va avea loc în
data de 11.11.2020 ora 12:00 la sediul
lichidatorului din Oradea, str. Avram
Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor. Participanții la licitație trebuie să consemneze,
cel mai târziu până la începerea licitației,
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cel puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile pentru care licitează
în contul unic de insolvență al debitoarei
deschis la Libra Internet Bank, cod IBAN
RO72BREL0002002098960100. 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. Dacă
nu se va obţine nici acest preţ, bunurile vor
fi vândute, la acelaşi termen, la cel mai
mare preţ oferit, chiar şi atunci când la
licitaţie s-a prezentat un singur ofertant.
Informații suplimentare se pot obține de la
lichidator: Tel:0359/463661 Fax:
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
l Avicola București S.A., înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J40/12/1991,
având cod unic de înregistrare 1551768, cu
sediul în București, Sectorul 4, Splaiul
Unirii nr. 16, et. 3, cam. 310, (“Vânzătorul”
sau “Avicola”), organizează în data de
10.11.2020 ora 12:00, licitație competitiva
cu strigare de tip olandez (“Licitația”)
pentru vânzarea, în bloc, a activelor ce
include echipamente, clădiri și terenuri
situate în orașul Mihăilești, jud. Giurgiu,
strada Stejarului nr. 10 (“Activul”). Activul
este grevat de un drept de folosință (
contract de închiriere) încheiat pe perioada
fixa în favoarea unui terț până la data de
01.08.2021 și este folosit în scopul unor
activități de creștere a pasărilor. Vânzarea
se realizează integral, pentru Întreg
Activul, nu se accepta oferte parțiale/fracțiuni. La ședință de licitație se pot prezenta
persoane fizice și/sau juridice care fac
dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în
Regulamentul de organizare și desfășurare
a Licitației (“Regulamemtul Licitației”). Se
pune la dispoziția participanților un caiet
de sarcini ce conține prezentarea Activului
și Regulamentul Licitației (“Caietul de
Sarcini”). Acestea sunt disponibile pe
site-ul Avicola la adresa www.avicolabucuresti.ro. Prețul de pornire al licitației este de
2.752.439,00 Euro. Se aplica TVA în
funcție de dispozițiile legale. Garanția de
participare la licitație este de 250.000
(douasutecincizecidemii) EUR și vă fi
constituita în echivalent lei, la cursul BNR
din ziua depunerii.
l Primăria Victoria, cod fiscal 4342812,
tel./fax 0239699729, email: victoriaprimaria@yahoo.com, tel./fax 0239699729,
Str. Nuferilor nr. 335, comuna Victoria,
judeţul Brăila, scoate la licitaţie publică în
vederea închirierii, pentru o perioadă de un
an, cu posibilitatea de prelungire, a unui
spaţiu în suprafaţă de 7,5 mp, situat în
clădirea Cămin Cultural al Comunei
Victoria, af lat în domeniul public al
comunei Victoria, înscris în Cartea
funciară nr. 73920, număr cadastral 73920C1. 1. Data limită pentru solicitare clarificări: 1.1. Clarificările cu privire la
documentaţia de atribuire se pot face până

la data de 16.11.2020. Solicitarea de clarificări se face prin cerere scrisă, depusă/
transmisă la sediul Primăriei Victoria.
Clarificările pot fi solicitate numai de
persoanele care au achiziţionat documentaţia de atribuire al cărui cost este de 5 lei;
2. Informaţii privind ofertele: 2.1. Data
limită de depunere a ofertei este de
26.11.2020, ora 09:00; 2.2. Adresa la care
trebuie depusă oferta: Registratura Primăriei Victoria, str. Nuferilor nr. 335; 3. Data şi
locul la care se desfăşoară şedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 3.1. Data
26.11.2020, ora 11:00: la sediul Primăriei
Victoria, str. Nuferilor nr. 335; 4. Relaţii
suplimentare: telefon: 0239699729.
l CII Colca Ancuța, în calitate de administrator judiciar numit prin Sentinței
Civile nr.229 din data de 19.03.2020,
pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a
II-a Civilă în dosarul nr.4625/30/2019,
organizează licitație publică cu strigare în
fiecare zi de joi a fiecărei săptămâni, începând cu data de 26.11.2020, ora 12:00, în
Timișoara, Piața I.I.C. Brătianu, nr.4, sc.B,
ap.1, Județ Timiș, pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile: Spațiul Comercial,
situat în Săcălaz, str.Liliacului, nr.16, jud.
Timiș, preț de pornire 95.000Lei plus TVA,
echivalentul a 19.489Euro, calculat la
cursul BNR in data de 19.10.2020: 1Euro=
4,8746Lei; Autoturism M1, marca Peugeot,
tip 407,TM-40-BBC- preț de pornire
8.800lei +TVA, echivalentul a 1.800Euro,
calculat la cursul BNR în data de
19.10.2020: 1Euro= 4,8746Lei. Cei interesaţi vor depune ofertele la adresa indicată
mai sus vor achita o garanție de 10% din
prețul de pornire și vor achiziționa caietul
de sarcini, toate acestea cu cel puțin 2 zile
înainte de data licitației. Toţi cei care
pretind vreun drept asupra bunului licitat
să anunţe lichidatorul înainte de data stabilită pentru licitaţie sub sancţiunea de a nu
mai fi ţinuţi în seamă după aceasta dată.
Alte informaţii le puteţi afla de la lichidator, la tel.0724.531.817.
l SCP Insolvein SPRL, în calitate de
administrator judiciar, CUI:21390976,
desemnat în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei conform Încheierii nr. 158 din
data de 04.03.2020, pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul
794/30/2020, organizează licitație publică
cu strigare în fiecare zi de joi a fiecărei
săptămâni, începând cu data de
26.11.2020, ora 12:00, în Timişoara, str.
Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, jud.Timiș,
pentru vânzarea următoarelor bunuri
mobile: Cocipasta pe Gaz- 2.237Lei, Masa
cu frigider- 1.075Lei, Masa cu frigider 2
buc- 822Lei, Thermomix TM5- 777Lei,
Mașina de spălat vase- 2.174Lei, Fujitsu
Floor Ceiling inverter- 2.593Lei, Aer condiționat Yamato- 895Lei, Aparat aer condiționat Gree- 3.443Lei, Măsuțe cafea- 10
buc- 148Lei. Cei interesaţi vor depune
ofertele la adresa indicată mai sus, vor
achita o garanție de 10% din prețul de
pornire si vor achiziționa caietul de sarcini,
toate acestea cu cel puțin 2 zile înainte de
data licitației. Preturile nu conțin TVA. Toţi

cei care pretind vreun drept asupra bunului
licitat să anunţe lichidatorul înainte de
data stabilită pentru licitaţie sub sancţiunea de a nu mai fi ţinuţi în seamă după
această dată. Alte informaţii le puteţi afla
de la lichidator, la tel.0722.703.385.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: U.A.T.Valea
Mărului, comuna Valea Mărului, strada
Preot Gheorghe Gafton, nr.2, județul
Galați, telefon/fax 0236/863.400, e-mail:
valea_marului@gl.e-adm.ro, cod fiscal
3655900. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: suprafața de
9.767mp, categoria de folosință neproductiv, situat în extravilan din domeniul
public al UAT Comuna Valea Mărului,
Tarla 13/2, Parcela 169/1/61, nr.cadastral
11342, conform H.C.L.85/18.09.2020 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
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Se poate obține de la Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Valea Mărului, strada Preot Gheorghe
Gafton, nr.2, județul Galați. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 17.11.2020,
ora 10:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
25.11.2020, ora 09:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Valea Mărului, strada Preot Gheorghe
Gafton, nr.2, județul Galați, Compartimentul Secretariat. 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 desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
26.11.2020, ora 13:00, Primăria Comunei
Valea Mărului, strada Preot Gheorghe
Gafton, nr.2, județul Galați. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Galați, municipiul Galați, str.Brăilei,
n r. 1 5 3 , j u d e ț u l G a l a ţ i , t e l e f o n
0236/460.027, fax 0236/412.130, e-mail:
tr-galati-comunicari@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
03.11.2020.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Șipote,
comuna Șipote, Strada Alexandru Lăpușneanu, nr.1, județul Iași, telefon
0232/238.333, fax 0232/238.320, e-mail:
primariasipote@yahoo.ro, cod fiscal
4540291. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: 1.Lotul nr.1 -Teren împrejmuit
intravilan, în suprafaţă de 4.666,00mp,
număr cadastral 60713, identificat în T25,
parcela 757/1,758 şi 756; 2.Lotul nr.2 -Teren
neîmprejmuit intravilan, în suprafaţă de
7.570,00mp, număr cadastral 60691, identificat în T50, parcela 1653/1; 3.Lotul nr.3
-Teren împrejmuit intravilan, în suprafaţă
de 1.534,00mp, număr cadastral 60714,
identificat în T25, parcela 757/1,756; inventariate în domeniul privat al Comunei
Şipote, județul Iași, situat administrativ pe
teritoriul Unităţii Administrativ Teritoriale
Comuna Şipote, judeţul Iaşi, conform
H.C.L. nr.121/03.11.2020 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin solicitarea
scrisă, transmisă cu cel puțin 4 zile înainte,
de la sediul Primăriei Comunei Șipote.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Șipote, comuna Șipote,
Strada Alexandru Lăpușneanu, nr.1,
județul Iași. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire
de 50Lei în numerar la Casieria unității sau
cu ordin de plată în contul concedentului:
RO95TREZ24A705000200130X, deschis la
Trezoreria Iași, cod fiscal al concedentului:
4540291. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 19.11.2020, ora 15:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 27.11.2020, ora 11:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Șipote, comuna Șipote, Strada
Alexandru Lăpușneanu, nr.1, județul Iași.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și
1 exemplar copie. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 02.12.2020, ora 11:00, la sediul
Primăriei Comunei Șipote, comuna Șipote,
Strada Alexandru Lăpușneanu, nr.1,
județul Iași. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Judecătoria Hârlău, cu sediul în
oraș Hârlău, Str.Gheorghe Doja, nr.1,
județul Iași, telefon 0232/722.344, fax
0232/722.622, e-mail: jud-hirlau-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.11.2020.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de înregistrare al SC
Onco Support Medical SRL,
CUI:14784064, J40/6759/2002, Seria B,
Nr.3087916. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat Constatator
nr.29689/10/9/2018 la Chepius SRL.
l Yucon SRL, CUI:20439516, ORC
J12/72/2007, pierdut Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, Seria B,
Nr.0116642. Îl declar pierdut.
l SC ALMAŞTEF SRL cu sediul social în
loc. Măcin, Oraş Măcin, str. Vânători
nr.87A, jud. Tulcea, J36/618/2006, CUI
20025921, pierdut casă de marcat ZEKA
M seria ZK nr. 0011004.
l Pierdut certificat de înregistrare Seria B,
nr. 2763558 eliberat la 09.07.2013 de O.R.C.
Mehedinți pe numele S.C. Darcă Cort
S.R.L.. Se declară nul.
l Societatea S.C. DACOSERV S.A. cu
sediul în Bucureşti, str. Preciziei nr.4, Sector
6, RO 4735170, J40/22885/1993, declar
pierderea Autorizaţiei de construire nr. 89
S/06.03.2007, nr. de contact 021.316.02.90.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare
emis de Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Constanța al societății
SC Mindinet SRL, cu sediul social în
Constanța, Bdul. I.Gh. Duca, 81, Bl.L42,
Sc.A, Et. 10, Ap. 43, Număr de ordine în
Registrul Comerțului J13/4331/2008, Cod
unic de înregistrare 24859083 din data de
11.12.2008 și certificatele constatoare
emise. Le declar nule.
l Chilli Logistic SRL, București, str.
Alexandru cel Bun, nr.20A, bl.T19B, sc.1,
et.3, ap.20, camera nr.1, sector 2,
J40/1217/2017, CUI 37007008, declară
pierdut Certificatul de înregistrare Seria B
nr. 3468887/09.11.2017, emis de Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Îl declarăm nul.
l SC Nadria Comex SRL, CUI:
RO10040860, J39/620/97, declară pierdute
Certicatele constatatoare eliberate de
Camera de Comerț, Vrancea, cu nr.:
29268/04.10.2010 pentru sediul social și
pentru punctul de lucru din Biliești, Com.
Biliești, Vrancea 3728/16.02.2010 pentru
punct de lucru Str.Cuza Vodă, nr.46, Focșani
18042/21.09.2011 pentru punct de lucru Str.
Mare a Unirii, nr.64, (incinta Școlii nr.2 „Ion
Basgan”), Focșani. Le declarăm nule.

DECESE
l Soarele vieții a apus pentru Cornelia
Știrbu, o ființă dragă nouă! Odihnească-se
în pace! Sincere condoleanțe familiei!
Lizica și Oana.

