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OFERTE SERVICIU
l Anunț. Spitalul de Psihiatrie Drăgoești,
cu sediul în strada Spitalului, nr.1, localitatea Drăgoești, județul Vâlcea, anunță
amânarea concursului pentru postul de
asistent medical generalist debutant la
sectia II psihiatrie din data de 03.12.202004.12.2020 selecția dosarelor, 10.12.2020
proba scrisă și interviul 15.12.2020 în
data de 15.12.2020 selectia dosarelor,
18.12.2020 proba scrisa și interviul
23.12.2020.
l Anunț De Concurs Pentru Ocuparea
Unei Funcții Contractuale Vacante.
Comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj,
organizează concurs pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a unei funcții
contractuale vacante 1. Denumirea
postului și compartimentul : șofer II
(buldoexcavatorist)- Serviciul Public
Local de Gospodărire Comunală; 2.
Nivelul studiilor : studii generale sau
medii; 3.Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită; 4. Data, ora și locul desfășurării
concursului: - proba scrisă : 29 decembrie
2020, ora 10:00 - interviul : data și ora
susținerii interviului se va afișa odată cu
rezultatele de la proba scrisă -concursul
se va desfășura în sala de ședințe a
Primăriei comunei Mintiu Gherlii (Loc.
Mintiu Gherlii, nr. 184); 5. Data limită
pană la care se pot depune actele pentru
dosarul de concurs: 18 decembrie 2020; 6.
Datele de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de concurs:
-Miclea Ioana Ștefania- secretar general
al UAT Mintiu Gherlii ; Primăria
comunei Mintiu Gherlii, tel.0264-241767.
Primar- Oltean Dumitru
l Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon”, cu sediul în Bucureşti, strada
Hambarului, nr.12A, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, de paznic, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Condiţii specifice de
participare la concurs: -studii: medii;
-experienţa în domeniu constituie
avantaj. Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului: -proba scrisă: data
29.12.2020, ora 09:00, la sediul instituţiei;
-proba practică/interviu data 29.12.2020,
ora 12:15, la sediul instituţiei. Data limită
până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrătoare de la apariţia în Monitorul
Oficial. Relaţii suplimentare la sediul
instituţiei, persoană de contact: Şerbănescu Laura, telefon/fax: 021/255.99.43.
l Grădiniţa cu program prelungit
„Sfânta Marina”, cu sediul în oraşul
Câmpulung, str.Ge. Topîrceanu, nr.8, jud.
Argeş, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de
îngrijior, conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfaşura astfel: -proba
scrisă în data de 29.12.2020, ora 10.00;
-proba interviu în data de 31.12.2020, ora
10.00. Pentru participarea la concurs,
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candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)Studii: M/G; b)
Vechime: Nu este cazul; c)Apt din punct
de vedere medical. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a-III-a, la sediul G.P.P „Sfânta
Marina” Câmpulung. Relaţii suplimentare la sediul G.P.P „Sfânta Marina”
Câmpulung, persoană de contact Neguleţ
Denisa Petruţa, telefon 0740.219.207.
l Primăria Comunei Hotarele, judeţul
Giurgiu, cu sediul în com.Hotarele,
județul Giurgiu, Șos.Bucovina, nr.2, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de inspector 1A,
studii superioare, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, comunei Hotarele, județul Giurgiu, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -în data de 29.12.2020, ora
10.00, proba scrisă; -în data de 30.12.2020,
ora 10.00, interviul. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească: -condițiile generale prevăzute de
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotararea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011 cu modificările și completările ulterioare. Condiții specifice: a)Studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă; b)Cunoștințe de operare pe
calculator: nivel minim; c)Vechime:
minim 15 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Primăria Comunei Hotarele, judeţul
Giurgiu, Șos.Bucovina, nr.2. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Comunei
Hotarele, judeţul Giurgiu, Șos.Bucovina,
nr.2, persoană de contact: Marcu Adrian,
telefon: 0246/247.205, fax 0246/247.205,
e-mail: primariahotarele@gmail.com.
l Comuna Ghidfalău, cu sediul în sat
Ghidfalău, str.Principală, nr.108, judeţul
Covasna, organizează concurs conform
H.G. nr.286/2011 pentru ocuparea
postului contractual vacant: 1.Numele
funcției: muncitor necalificat (M, G).
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii specifice: -studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat sau
10 clase+Certificat de calificare profesională/şcoală profesională, cu cel puţin una
din calificările: tâmplar, lăcătuş, mecanic,
zugrav vopsitor, electrician, permis de
conducere categoria B; -nu este necesar
vechime. -Proba scrisă în data de
29.12.2020, orele 10.00; -Proba interviu în
data de 29.12.2020, orele 14.00. 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
Ghidfalău. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Comunei Ghidfalău, persoană
de contact: Szakacs Janos, tel/fax:
0267/353.787, E-mail: comunaghidfalău@yahoo.com.

l S.C. SARFERAZ S.R.L., cu sediul
social în Bucureşti, Aleea Someşul Mare
nr.2, camera 1, bloc E5, sc.3 etj.1, ap.45,
sector 4, angajează lucrător comercial
pentru punctul de lucru din sectorul 3,
Aleea Barajul Dunării nr.3, Piaţa Agroalimentară şi Centrul Comercial Titan
(Minis), cu studii medii. Relaţii la telefon
0722227793.
l Iznak Logistic S.R.L., cu sediul social
în București, Bd.Basarabia, nr.82,
clădirea nr.4, sector 2, înregistrată la
ONRC București, J40/5133/2007, CUI:
21340196, angajează: secretar administrativ cod COR 334301 -2 posturi. Pentru
CV la adresa de e-mail contact@immigrations.ro.
l Gradinita NR.191, cu sediul in Bucuresti, str.Cozla, Sect.3, organizeaza
concurs, pentru ocuparea urmatorului
post contractual, aprobat prin H.G.
nr.286/2011,cu modificarile si completarile ulterioare. Denumirea postului: 2
Posturi Ingrijitoare -posturi vacante
contractuale, pe perioada nedeterminata.
Conditii specifice de participare la
concurs: nivelul studiilor: medii vechime
in specialitatea studiilor necesare ocuparii
postului: nu se solicita Calendar: Proba
scrisa: 30.12.2020, ora-09:00,la sediu
Proba practica: 30.12.2020 ora-12:00 la
sediu Proba interviu: 30.12.2020,
ora-15:00,la sediu Data limita pana la
care candidatii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afisare, la sediul institutiei.Relatii suplimentare se pot obtine la numerele de
telefon: 021.340.10.59 sau e-mail: gradinita.191@s3.ismb.ro
l Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.)
organizează concurs pentru ocuparea
unei funcții de execuție contractuale,
vacantă, de expert IA -studii superioare
finalizate cu diplomă de licență și experi-

ență relevantă în învățământul preuniversitar/educația adultilor și/sau
administrare fonduri europene, pe
posturi care au necesitat studii superioare- minimum 3 ani. Concursul se va
desfășura în data de 01 februarie 2021,
ora 10:00 –proba scrisă și în data de 08
februarie 2021, ora 10:00 -interviul,
ambele la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. Dosarele de înscriere la concurs se depun până
pe data de 22 decembrie 2020, ora 17:00
la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de
participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul A.N.P.C.D.E.F.P și pe
site-ul agenției la adresa www.anpcdefp.
ro. Informații suplimentare se pot obține
la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon
021/2010700.
l Centrul Medical de Diagnostic și
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, organizează
concurs în vederea încadrării, pe perioadă
nedeterminată, prin recrutare din sursă
externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, H.G. nr.
286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I. nr.
23/2015, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu
modificările și completările ulterioare, și
având în vedere Nota-raport nr. 1026103
din 19.10.2020 privind aprobarea încadrării prin concurs a unor posturi și
Nota-raport nr. 1.026.140 din 30.10.2020
a postului vacant de asistent medical
principal la Cabinetul Pediatrie, poziția
260 din statul de organizare al Centrului
Medical de Diagnostic și Tratament
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu”
Bucureşti, subordonat Direcției Medicale;
Se solicită: -sunt absolvenţi ai liceului
sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare
de studii/studii postliceale sanitare sau
echivalente sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.
797/1997 privind echivalarea studiilor
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile
1976-1994 inclusiv cu nivelul studiilor
postliceale sanitare în specialitatea Pedia-

trie/Medicină generală; -vechime în
specialitate: 5 ani ca asistent medical;
Pentru înscrierea, candidații vor transmite dosarul de concurs, exclusiv în
format electronic, până la data de
18.12.2020, ora 14:00, la adresa de e-mail
bru.cmdtank@mai.gov.ro. Concursul se
va desfășura la sediul Centrului Medical
de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din
municipiul București, strada Mihai Vodă,
nr. 17, sector 5, astfel: -22-23.12.2020
-selecţia dosarelor de concurs; -05.01.2021
-proba scrisă (test grilă); -11.01.2021
-interviul. Relații suplimentare privind
condițiile de participare, documentele
necesare, calendarul de desfășurare a
concursului, tematica și bibliografia se pot
obține de la sediul Centrului Medical de
Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti,
telefon 021.303.70.80, interior 30.542,
precum și pe pagina de internet www.
cmdta.mai.gov.ro, secţiunea –CarierăAnunţuri.
l Centrul Medical de Diagnostic și
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, organizează
concurs în vederea încadrării, pe perioadă
nedeterminată, prin recrutare din sursă
externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 –
Codul muncii, republicată, H.G. nr.
286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I. nr.
23/2015, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu
modificările și completările ulterioare, și
având în vedere Nota-raport nr. 1026103
din 19.10.2020 privind aprobarea încadrării prin concurs a unor posturi și
Nota-raport nr. 1.026.247 din 26.11.2020
a postului vacant de asistent medical
principal, cu studii superioare la Platou
tehnic de specialitate– Laborator analize
medicale, poziția 334 din statul de organizare al Centrului Medical de Diagnostic și
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae
Kretzulescu” Bucureşti, subordonat
Direcției Medicale; Se solicită: -studii
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universitare cu diplomă de licență/ echivalentă în domeniul Sănătate specializarea Asistență Medicală Generală;
-vechime în specialitate: 5 ani ca asistent
medical; Pentru înscrierea, candidații vor
transmite dosarul de concurs, exclusiv în
format electronic, până la data de
18.12.2020, ora 14:00, la adresa de e-mail
bru.cmdtank@mai.gov.ro. Concursul se
va desfășura la sediul Centrului Medical
de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu
„Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti din
municipiul București, strada Mihai Vodă,
nr. 17, sector 5, astfel: -04-05.01.2021selecţia dosarelor de concurs;
-12.01.2021- proba scrisă (test grilă);
-18.01.2021- interviul. Relații suplimentare privind condițiile de participare,
documentele necesare, calendarul de
desfășurare a concursului, tematica și
bibliografia se pot obține de la sediul
Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” Bucureşti, telefon 021.303.70.80,
interior 30.542, precum și pe pagina de
internet www.cmdta.mai.gov.ro, secţiunea –Carieră- Anunţuri.

CITAȚII
l Vițel Dumitru cu ultimul domiciliu în
sat Orășeni Vale. Com.Curtești, jud.
Botoșani este chemat în Judecătoria
Botoșani, în data de 15.12.2020, în calitate de pârât, în dosar nr.15509/193/2019,
în contradictoriu cu Vițel Maria și Vițel
Petru având ca obiect partaj succesoral.
l Societatea Nes Shipping and Trading
Corporation Ltd, cu sediul în Marbolla,
str.Aquilino de la Guardia, nr.19,
Panama, este citată în fața Tribunalului
București, Secția a-VI-a Civilă,
completul C8 Fond, sala E27, pentru
data de 27.05.2021, ora 09:00 (interval
orar de apelare a pricinii 09:00-10:00), în
calitate de pârâtă, în proces cu reclamanta Generali Romania Asigurare
Reasigurare SA și pârâta Merillville
International Corporation, în dosarul
civil nr.12012/3/2008*, având ca obiect
acțiune în constatare, aflat în faza procesuală fond rejudecare.
l Aducem la cunoştinţa publică faptul
că pe rolul Judecătoriei Galați se află
dosarul cu nr.20828/233/2020, având ca
obiect deschiderea procedurii de declarare a morţii numitului Cucu Ioan, cu
ultimul domiciliu în Galați şi invităm
orice persoană care cunoaşte date în
privinţa dispărutului să le comunice
instanţei de judecată.
l Buşe Nicolae, cu ultimul domiciliu în
Cisnădie, este chemat la Judecătoria
Drăgășani, Sala 1, în ziua de 15.12.2020,
Completul C1, ora 11:00, în calitate de
Pârât, în proces cu Irimia Anastasie, în
calitate de Reclamant, succesiune, dosar
nr.3236/223/2017.
l Numitul Ciopica Mihai Marian, cu
utimul domiciliu cunoscut în municipiul

Galați, strada Regiment 11 Siret nr. 1, bl.
E1, sc. 4, et. 1, ap. 66, este chemat în data
de 18.01.2021, Sala 3, ora 11:00, la Tribunalul Galați, Secția I civilă, în calitate de
pârât, în dosarul civil nr. 11188/233/2018,
având ca obiect pretenții, reclamant fiind
Municipiul Galați.
l Se aduce la cunoștința publică faptul
că există pe rolul acestei instanțe dosarul
civil nr.1610/322/2020 din 19.11.2020,
privind pe reclamantul Pall Ștefan,
având ca acțiune în constatare și dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune de către reclamant asupra
imobilului înscris în CF.nr.28506-Turia
(nr.CF.vechi.92), în care figurează ca
proprietar tabular numitul Ruzsa Sandor
(decedat la data de 2.aprilie.1946), în
termen de 1.(una).lună de la afișarea
somației, în caz contrar se va trece la
judecarea cererii.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr.
15980/55/2020, cu termen de judecata la
data de 19 ianuarie 2021, avaand ca
obiect cererea petentului Roman-Posa
Andrei, cu domiciliu in sat. Vinga, nr.
1320, judetul Arad, pentru constatarea
dobandirii de catre acesta a dreptului de
proprietate cu titlu de uzurpaciune,
asupra imobilului inscris in CF nr.
310477 Vinga, nr. top 310477, constand in
teren extravilan in suprafata totala de
20.000 mp din categoria arabil, proprietatea tabulara a numitei Sfinicean Anastasia. Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar indicat mai
sus in termen de o luna de la data publicarii prezentei somatii.

DIVERSE
l Se înființează Partidul Politic al Revoluționarilor din decembrie 1989. Dosar
nr.26993/3/2020.
l Moștenitorii lui Gheorghe N. Mazalu,
decedat: 27 noiembrie 1929, ultimul
domiciliu: strada Brătianu, nr.8, Buzău,
sunt rugați a contacta pe Apostol Ceciliatelefon: 0720.421.794 până la data de 15
decembrie 2020 în vederea dezbaterii
succesiunii acestuia privind cavoul din
Cimitirul Dumbrava, Municipiul Buzău.
l Anunț public pentru procedura de
autorizare mediu Societatea Mobilier
Grădină SRL cu sediul în sat Bologa, Str.
Principală, nr.27, Com. Poieni, jud. Cluj,
anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării autorizării de autorizație
de mediu. Detalii suplimentare Societatea Mobilier Grădină SRL cu sediul în
sat Bologa, Str. Principală, nr.27, Com.
Poieni, jud. Cluj, CUI 33048048, Nr. de
ordine în registrul comerțului
J12/1327/2014 , anunța publicul interesat
asupra depunerii solicitării autorizării de
autorizație de mediu, în scopul desfășurării activității de : tăierea și rindeluirea

lemnului, cod CAEN 1610 și fabricarea
de mobile nca. Cod CAEN 3109, amplasată la punctul nostru de lucru din sat
Hida , str. Mihai Eminescu, nr. 47, jud.
Sălaj. Informații privind impactul asupra
mediului al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate
zilnic, de Luni pănă Joi între orele 08:3016:00 și Vineri între orele 08:30-13:00 la
sediul Agenției Pentru Protecția Mediului
Sălaj, str. Parcului, nr.2, Cod 450045,
Zalău, jud. Sălaj. Observațiile , sugestiile
și/sau propunerile publicului se primesc
în scris la sediul APM Sălaj.
l Asocierea Comuna Prăjeni, județul
Botoșani și Comuna Plugari, județul Iași,
anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul „Înființare rețea de distribuție gaze naturale
în comuna Plugari din județul Iași și
comuna Prăjeni din județul Botoșani”,
amplasament situat în județul Botoșani
în intravilanul și extravilanul orașului
Flămânzi și al comunei Prăjeni, titulari
UAT Comuna Prăjeni, județul Botoșani
și UAT Comuna Plugari, județul Iași.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate
pe site-ul Agenției pentru Protecția
Mediului Botoșani din mun.Botoșani,
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, jud.Botoșani. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina de
internet a autorităţii competente pentru
protecţia mediului.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. OCPI Argeș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2, 3,
10, 20 și 38, 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: 10.12.2020.
Data de sfârșit a afișării: 08.02.2021.
Adresa locului afișării publice: Comuna
Săpata, Județul Argeș. Repere pentru
identificarea locației: Sediul Primăriei
Comunei Săpata. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Comunei
Săpata. Alte informatii pentru cei interesați: Program -luni-vineri: 09:00-16:00.
Informații privind Programul național
de cadastru și carte funciară 2015-2023
se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Aceasta informare este efectuata de
SC Panfora Oil&Gas SRL, cu sediul in
Cluj-Napoca, Cladirea C - D the Office,
Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77,
etaj 1, camera C.1, 2, jud. Cluj, ce intenti-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
oneza sa solicite de la Administratia
Bazinala de Apa Mures, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea proiectului “Sonda de explorare 3E - Curtici”
propus a fi amplasat in extravilanul
orasului Curtici, Judetul Arad. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare de aviz este
conforma cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de Gospodarire a
Apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii, sugestii si
recomandari se pot adresa solicitantului
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str.
Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax:
0244-513233.
l SC Rewe România SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni,
nr.7, județul Ilfov, anunță public solicitarea de obținere a autorizației de mediu
pentru obiectivul Supermarket „Penny”,
amplasat în localitatea Bicaz, orașul
Bicaz, str. Piatra Corbului, nr. 14, județul
Neamț. Eventualele propuneri şi sugestii
din partea publicului privind activitatea
menționată vor fi transmise în scris şi sub
semnătură la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Neamț, Piața 22
Decembrie, nr. 5, județul Neamț, în zilele
de luni - joi, între orele 8:00-16:30 și
vineri între orele 8:00-14:00, în termen de
cel mult 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu S.C
Remservice S.R.L anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Modificare de tema in timpul
executarii lucrarilor incepute in baza
autorizatiei de construire nr. 11 din
27.02.2019, Extindere exploatatie piscicola tip helesteu, comuna Verguleasa,
T31, P222/2/2, judetul Olt”, propus a fi
amplasat in comuna Verguleasa, T31,
P222/2/2,jud. Olt. Informaţiile privind
proiectul propus/memoriul de prezentare
pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din
Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, județul
Olt si la sediul SC Remservice SR,
comuna Maciuca, sat Oveselu, jud.Valcea
in zilele de luni până vineri, intre orele
9:00- 14:00.Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Olt.
l Comunicat Privind Plata Dividendelor. Societatea Prodvinalco SA, cu
sediul social in Cluj-Napoca, Calea
Baciului, nr. 2-4, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului Cluj
J12/68/1991, cod de identificare fiscala
RO199222, simbol VAC, informeaza
actionarii asupra procedurii privind plata
dividendelor aprobate pentru distribuire
in cadrul sedintei Adunarii Generale

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Ordinare a Actionarilor din 13 noiembrie
2020. Potrivit Hotararii AGOA nr. 1/13
noiembrie 2020, dividendele cuvenite
actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 3 decembrie 2020 - data
de inregistrare (ex-date 2 decembrie
2020), se vor plati prin intermediul Depozitarului Central, agent de plata Banca
Transilvania, incepand cu data de 18
decembrie 2020 - data platii si pana la 18
decembrie 2023. Valoarea bruta a dividendului pe actiune este de 0.0636 lei.
Comisionul datorat Depozitarului
Central, precum si cel datorat Bancii
Transilvania pentru plata dividendelor se
va suporta de catre Prodvinalco SA.
Impozitul pe dividende se va retine la
sursa conform reglementarilor in vigoare
la data platii. Procedura privind plata
dividendelor poate fi consultata pe site-ul
www.bvb.ro, pe site-ul Societatii www.
prodvinalco.ro si pe site-ul Depozitarului
Central www.roclear.ro.
lSC Nordelectronica EAST SRL cu
sediul in Arad, str.Poetului, nr.1/C, Hala
1 si Hala 2, jud Arad, tel 0740096309,
doreste sa obtina autorizatia de mediu
pentru sediul situat in Arad, str.Poetului,
nr.1/C, Hala 1 si Hala 2, unde va
desfasoara activitatile CAEN: - 2611
Fabricarea subansamblurilor electronice(module); - 2711 Fabricarea motoar e l o r, g e n e r a t o a r e l o r s i
transformatoarelor electrice; - 2712
Fabricarea aparatelor de distributie si
control a electricitatii; - 2732 Fabricarea
altor fire si cabluri electrice si electronice;
in scopul efectuarii activitatii de
productie, avand ca principale faze ale
procesului tehnologic urmatoarele etape:
pregatire componente, asamblare produs
prin operatiuni de taiere, presare, lipire
respectiv ambalare si export marfa.
Masuri de protectie a factorilor de mediu:
Apa: reteaua orasului; Aer: ventilatoare;
Sol: platforme betonate; Gestiune
deseuri: pubele. Observaţiile publicului
formulate în scris/informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului se
depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul
Mureşului FN, tel. 0257/280331;
0257/280996, în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului
anunţ.
l 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: Orașul Ardud, cu sediul în localitatea Ardud, str.Nouă, nr.1, județul Satu
Mare, cod poștal 447020, telefon
0261/767.130, fax 0261/771.016, e-mail:
primaria@orasardud.ro, primaria.
ardud@yahoo.com, cod fiscal 3897173.
Reglementări legale privind acordarea de
finanţare nerambursabilă: -Legea
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general; -Ordonanța Guvernului
nr.51/1998 privind îmbunătățirea siste-
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mului de finanțare a programelor și
proiectelor culturale, cu modificările și
completările ulterioare; -Legea
nr.69/2000 a educației fizice și sportului,
cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.664/2018 privind finanțarea din
fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârea nr.1447/2007
privind aprobarea Normelor financiare
pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare. Perioada
de finanţare: anul 2020. Domeniul
pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă: 20.000Lei -Sport. Criteriile de
acordare a finanţărilor nerambursabile
sunt cele prezentate în Regulamentul
privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru
activitățile nonprofit de interes local.
Documentația pentru elaborarea și
prezentarea propunerilor de programe/
proiecte /acțiuni culturale și proiecte/
programe sportive se poate obține de pe
site-ul Orașului Ardud: www.orasardud.
ro. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 23.12.2020, ora 12:00.
Adresa: oraș Ardud, str.Nouă, nr.1,
județul Satu Mare, email: primaria@
orasardud.ro, primaria.ardud@yahoo.
com. Conform art.20, alin.2 din Legea
350/2005, din motive de urgență,
Primăria Orașului Ardud, are dreptul de
a accelera aplicarea procedurii de selecție
de proiecte prin reducerea numărului de
zile, în caz contrar ar cauza prejudicii
autorității finanțatoare, deoarece exercițiul bugetar se încheie la data de
31.12.2020. Data la care se desfășoară
selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare la
capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este:
24.12.2020, ora 14:00. Anunțul de
program anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a
nr. 224 din 03.12.2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator completat al Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor
IFMA Imobiliare S.A.: Consiliul de
administraţie al societăţii IFMA Imobiliare S.A. Bucureşti, cu sediul în Calea
Giuleşti nr.6-8, sector 6, înregistrată la
R e g i s t r u l C o m e r ţ u l u i c u n r.
J40/2290/2008, C.U.I. 25157095 în
conformitate cu prevederile art.117 alin.
(1) din Legea nr.31/1990, modificată şi
completată, având în vedere solicitarea
acţionarului SIF Muntenia SA din data
de 27.11.2020 pentru completarea ordinii
de zi a adunării generale extraordinare a
acţionarilor convocată pentru data de
21/22.12.2020, ora 11:00, precum şi în
temeiul art.117 indice 1 din Legea Societăţilor nr.31/1990 modificată şi completată, dispune completarea ordinii de zi a
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor, convocată pentru data de la
data de 21/22.12.2020, ora 11:00, la

adresa din București, Șos. Nordului nr.
24-26, sector 1, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a,
nr.4047 din data de 17.11.2020 şi publicată în ziarul Jurnalul Cotidian Naţional
din 17.11.2020. După completare,
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor din data de 21/22.12.2020 va
avea următoarea ordine de zi: 1.Completarea paragrafului 8 al articolului 11 din
Actul Constitutiv, pentru a fi în concordanţă cu prevederile art.134, paragraf 1,
litera b din Legea 31/1990. Completarea
constă în adaugarea cuvintelor „în străinătate”. Mai jos propunerea- textul integral al paragr.8 al art.11 din Actul
Constitutiv: „Acționarii care nu sunt de
acord cu hotărârile luate de Adunarea
Generală, cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea
sediului social în străinătate sau la forma
societăţii, au dreptul de a se retrage din
societate şi de a obține contravaloarea
acțiunilor pe care le posedă, la alegerea
lor, fie proporțional cu activul social net
ce ar rezulta după ultimul bilanț contabil
aprobat, fie la valoarea medie de piață a
acțiunilor din ultimul trimestru, înscrisă
în cota bursei sediului social ori, în lipsă,
a bursei locului cel mai apropiat sau,
după caz, de pe o piață extrabursieră
organizată.”2. Actualizarea actului
constitutiv conform deciziei luate de
acţionari la punctul 1 din prezenta
ordine de zi.3. Modificarea paragrafului
8 al articolului 11 din Actul Constitutiv,
pentru a fi în concordanţă cu prevederile
art.134 din Legea nr.31/1990. Textul
integral al paragrafului 8 al art.11 din
Actul Constitutiv urmează a avea următorul conţinut: „Acționarii care nu sunt
de acord cu hotărârile luate de Adunarea
Generală, cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea
sediului social în străinătate, la schimbarea formei societăţii sau la fuziunea
sau divizarea societăţii, au dreptul de a
se retrage din societate. Preţul plătit de
societate pentru acţiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de
un expert autorizat independent, ca
valoare medie ce rezultă din aplicarea a
cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data
evaluării. Expertul este numit de un
judecător delegat în conformitate cu
dispoziţiile art. 38 şi 39 din Legea
nr.31/1990, la cererea consiliului de
administraţie. Costurile de evaluare vor
fi suportate de Societate.”4. Actualizarea
Actului Constitutiv al Societăţii IFMA
Imobiliare SA conform hotărârii luate de
acţionari la punctul 3 propus de SIF
Muntenia SA. 5. Aprobarea mandatării
Dlui Ştefănuţ Cătălin Roman, cu posibilitatea de substituire, pentru a încheia şi/
sau semna în numele Societăţii şi/sau al
acţionarilor Societăţii hotărârea
prezentei Adunări Generale Extraordinare şi Actul Constitutiv actualizat al
Societăţii şi pentru a efectua toate
formalităţile legale pentru înregistrare,
publicitate, opozabilitate, executare şi

publicare a hotărârilor adoptate şi a
Actului Constitutiv actualizat, precum şi
pentru a depune, prelua acte şi semna în
acest scop în numele Societăţii, în relaţia
cu Oficiul Registrului Comerţului şi alte
entităţi publice sau private. Acţionarii
pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei procuri
speciale altor persoane. În caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar
original al procurii speciale se va depune
la sediul social al Societăţii cu 48 de ore
înainte de adunare. Preşedinte al Consiliului de Administraţie Roman Ștefănuț
Cătălin.

LICITAȚII
l Duo Invent Telecom SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitație publică teren
arabil în suprafață de 2.665 m.p., din
care 320 mp intravilan și 2.345 mp extravilan situat comuna Bărcănești, sat
Tătărani, județul Prahova, tarlaua 12,
parcela 92/103 la prețul de 17.271 lei
(scutit de TVA). Persoanele interesate se
pot programa pentru vizionare, iar ulterior vor achizitiona dosarul de prezentare de la sediul lichidatorului judiciar şi
vor depune documentația însoțită de
taxa de garanţie de 10% din prețul de
pornire cu cel putin o zi înainte de data
licitatiei. Licitaţia va avea loc în
09.12.2020, ora 13:30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 16.12.2020 la aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Prunus Confort Design SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare în bloc 58 modele diferite de ferestre și uși din lemn la prețul
de 7.576 lei + TVA. Licitaţia va avea loc
în data de 09.12.2020, ora 14:30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în zilele de 16.12.2020,
06.01.2021 și 13.01.2021, aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Asesoft Technologies SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: camera HD (908 lei),
kit dezvoltare EKG 2 bioharness 3 (878
lei), sistem wireless pentru monitorizare
parametrii vitali (42616 lei), terminal
satelit cu cartela preplatita (2219 lei),
monitor functii vitale (8333 lei), oculus
Rift DK2 virtual reality (1475 lei), tensiometre (51≈154 lei), kit dezvoltare EKG
1 compression shirts (238 lei), pulsiometru wireless (95 lei), Nvidia 3D Vision
2 wireless glasses kit (304 lei), stand
mobil calibrare echipamente achizitie
ECG EEG (63407 lei), stand mobil teste
de electrosecuritate (84992 lei), videotelefoane (279 lei). La prețurile menționate
se adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în
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09.12.2020, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în zilele de 16.12.2020,
06.01.2021 și 13.01.2021, aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Etiss Confexim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: masina automata de
taiat la prețul de 54060 lei, masina automata de taiat la prețul de 55044 lei,
generator abur calcat + componente
Wermac la prețul de 9803 lei, vânzare în
bloc 44 masini de cusut Brother, Juki
tăietor, Jack, croit, impachetat, butoniere, calcat, surfilat, etc la pretul de
19151 lei, vânzare în bloc 16 masini de
cusut Overlock, Juki feston, Uber,
masină de control lycra la prețul de
19209 lei, vânzare în bloc 30 masini de
cusut Yuki special simpla la prețul de
15453 lei, vânzare în bloc 30 masini
liniare motor incorporat Siruba la prețul
de 17334 lei, vânzare în bloc 30 masini
liniare motor incorporat Siruba la prețul
de 17226 lei, vânzare în bloc 15 masini
liniare motor incorporat DDL M1 SI M2
la prețul de 11529 lei. La preturile de
pornire se adaugă TVA. Licitaţia va avea
loc în data de 09.12.2020, ora 14:00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată înzilele de 16.12.2020,
06.01.2021 și 13.01.2021, aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Cabinetul Individual De Insolvență
Brănici Marius, reprezentat prin Brănici
Marius, în calitate de lichidator judiciar
al societății S.C. Pety Arnos S.R.L., organizează licitație publică cu strigare,
model competitiv, în vederea valorificării
bunului imobil reprezentat de suprafața
de teren de 277 mp având categoria de
folosință curți construcții pe care se află
amplasată construcția C 599/5/2 - spațiu
industrial, situat în intravilanul mun.
Fălticeni, str. Tărăncuței nr. 19, jud.
Suceava, aparținând S.C. Pety Arnos
S.R.L. Prețul de strigare de la care începe
licitația este de 210.730,5 LEI (43.830
Eur). Licitația va avea loc în data de
18.12.2020, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, jud. Iași.
În caz de nevalorificare, licitația se va
relua în datele de 06.01.2021, ora 10:00,
respectiv 18.01.2021, ora 10:00. Informații suplimentare - persoană de
contact: Brănici Marius, telefon
0745.821.068.
l Amatti Industri S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, scoate la vanzare prin licitatie,
Skoda Octavia, an fabricatie 2008, nr.
km 375.063, pret 1.652,10 euro, fara
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TVA. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii precum si
achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
la numerele de telefon/fax:
0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data
de 07.12.2020, ora 12:00, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data
de 08.12.2020, 09.12.2020, 10.12.2020,
11.12.2020, 14.12.2020, 15.12.2020,
16.12.2020, 17.12.2020. 18.12.2020.
l Doly Super Market S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele bunuri: vopsea, adeziv, fitinguri,
tevi PVC, coturi, chit, suruburi, becuri,
aracet, grund, baterii sanitare, etc. Lista
completa a tuturor bunurilor si preturilor, poate fi consultata in anexa de pe
site-ul lichidatorului judiciar www.
andreiioan.ro. Conform hotararii creditorilor, pretul de incepere al licitatiei va fi
diminuat cu 90 %. Inscrierea la licitatie
se poate efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii
precum si achizitionarea regulamentului
de vanzare se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, la numerele de telefon/fax:
0723.357.858/ 0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in
data de 09.12.2020, ora 14:30, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data
de 11.12.2020, 14.12.2020, 16.12.2020,
18.12.2020, 06.01.2021, 08.01.2021,
11.01.2021, 13.01.2021, 15.01.2021,
18.01.2021, 20.01.2021, 22.01.2021,
25.01.2021, 27.01.2021, 29.01.2021.
l Doly Super Market S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele bunuri: Cabina hidromasaj; Usi;
Panou dus; Usi duble cabina dus; Bazine
WC – îngropate; Soldat baie – pal;
Rafturi expunere – pal; Vas WC; Vas
Bideu; Chiuveta; Rezervor wc; Treceri
prag; Baghete coltar faianţa; Raft baie
cu o usa si 3 sertare; Chiuveta baie cu
masca – pal; Oglinda; Masa cu 2 sertare
– pal; Dulap baie cu 2 usi – pal; Cazi
simple; Cazi hidromasaj; Cădite dus;
Picior chiuveta-piedestal; Litere si cifre
din ceramica, etc. Lista completa a
tuturor bunurilor, poate fi consultata in
anexa de pe site-ul lichidatorului judiciar
www.andreiioan.ro. Pretul de incepere al
licitatiei este de 1.634,49 euro, fără TVA.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu
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48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, la numerele de telefon/
fax: 0723.357.858/ 0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in
data de 09.12.2020, ora 14:00, iar in cazul
in care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data de
11.12.2020, 14.12.2020, 16.12.2020,
18.12.2020, 06.01.2021, 08.01.2021,
11.01.2021, 13.01.2021, 15.01.2021,
18.01.2021, 20.01.2021, 22.01.2021,
25.01.2021, 27.01.2021, 29.01.2021.
Turnătoria Centrala Orion S.A., societate
in faliment, prin lichidator judiciar Andrei
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare urmatoarele bunuri
mobile: demolator Bosch GSH27 - nr.
inventar 20401, la pretul de 670 lei; demolator Milwankee - nr. inventar 20400, la
pretul de 379 lei; bormasina Makitta, la
pretul de 100,00 lei; feromangan afinare
165 kg, la pretul de 536,25 lei; feromangan
standard (mangan 74-75%) 310 kg, la
pretul de 542,50 lei; ferosilicomangan 45
kg, 247,50 lei; instalatie Curatire Primara
– nr. inventar 20286, la pretul de 22.413,95
lei. Inscrierea la licitatie se poate efectua
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax:
0723.357.858/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatiile se vor organiza in data
de 09.12.2020, ora 13:30, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramata pentru data de
11.12.2020, 14.12.2020, 16.12.2020,
18.12.2020, 06.01.2021, 08.01.2021,
11.01.2021, 13.01.2021, 15.01.2021,
18.01.2021, 20.01.2021, 22.01.2021,
25.01.2021, 27.01.2021, 29.01.2021.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata legal prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate
de lichidator judiciar al Acvarius SRL,
desemnat prin sentinta civila nr. 1303 din
data de 06.09.2017, pronuntata in dosar
nr. 391/118/2017, aflat pe rolul Tribunalul
Constanta - Sectia a II-a Civila, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor imobile
aflate in proprietatea Acvarius SRL,
constand in cladiri (Hala frigorifica in
suprafata de 1.171,15 mp, cladire birou si
anexe in suprafata totala de 291,80 mp)
edificate pe parcela K1 amplasata in
Incinta 1A din Zona Libera Constanta
Sud avand o suprafata de 5250,88 mp,
teren care face obiectul contractului de
concesiune 82/13.08.2002 (terenul nu este
proprietatea beneficiarului), in valoare
totala de 106.250 euro la care se va
calcula TVA conform dispozitiilor legale

in vigoare. Vanzarea bunurilor imobile
apartinand societatii falite se va organiza
in data de 18.12.2020 ora 14:00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care
bunurile nu se vor vinde la termenul de
licitatie stabilit, se vor mai organiza 3
(trei) licitatii saptamanale, in datele de
08.01.2021, 15.01.2021 si 22.01.2021, la
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3,
unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12:00. Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului
de sarcini este de 1500 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine
la tel. 0721.236.313.
l Sierra Quadrant S.P.R.L. in calitate de
lichidator judiciar al ELBAC S.A. organizeaza in data de 16.12.2020 ora 11:00 la
sediul lichidatorului din Bacau, str.
Alexandru cel Bun, nr. 11A, licitatie
publica pentru vanzarea urmatoarelor
active imobiliare: Lot 1 - teren in suprafata de 2.281 mp, NC 85965, Bacau,
Calea Moinesti, nr.34, jud. Bacau - pret
pornire 331.4000 lei fara TVA; Lot 2
-teren in suprafata de 1.114 m, NC
85965, Bacau, Calea Moinesti, nr.34, jud.
Bacau- pret pornire 132.100 lei fara TVA;
Lot 3 - teren in suprafata de 2.708 mp si
constructiile Rezervor (C9), rezervor
(C10) si statie tocare (C11), NC 85965,
Bacau, Calea Moinesti, nr. 34, jud.
Bacau- pret pornire 295.000 lei fara TVA.
Lot 4 - teren in suprafata de 2.071 mp si
constructia rezervor (C12), NC 85965,
Bacau, Calea Moinesti, nr. 34, jud.
Bacau- pret pornire 270.800 lei fara TVA.
Teren in suprafata de teren in suprafata
de 1.983 mp, NC 73203, o cale de acces
din interiorul platformei, Bacau, Calea
Moinesti, nr. 34, jud. Bacau- pret pornire
187.620 lei fara TVA. Mai multe detalii
pot fi obtinute pe site-ul www.sierraquadrant.ro sau in caietul de sarcini (800
lei) care contine si informatii privind
conditiile de participare la licitatie.
Garantia de participare este de 10% din
valoarea de pornire la licitatie In caz de
neadjudecare se organizeaza o noua licitatie, in aceleasi conditii, in datele de
13.01.2021, 27.01.2021, 11.02.2021,
25.02.2021, 11.03.2021 ora 11:00.
Prezentul anunt constituie si notificare
catre creditori, debitor si orice persoana
fizica sau juridica interesata in cauza.
Relatii la tel. 0234/510624.

l Comuna Poseşti, cu sediul în Comuna
Poseşti, sat Poseștii-Pământeni, str.Primăriei, nr.5, judeţul Prahova organizează în
data de 28.12.2020, ora 11:00, la sediul
Primăriei Comunei Posești, licitație
publică în vederea închirierii unui spaţiu
în suprafață de 29,67mp situat în clădirea
dispensarului uman Posești cu destinația
cabinet stomatologic și 34,11mp teren, din
comuna Poseşti, sat Poseștii Pământeni,
str.Primăriei, nr.1, judeţul Prahova. Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată de la sediul Primăriei Comunei
Poseşti, compartimentul Achiziţii Publice
de luni până vineri între orele 09:00-15:00.
Persoană de contact Grigore Magdalena,
tel/fax: 0244/422.201, e-mail: primariaposesti@yahoo.com. Prețul documentației
de atribuire este de 50Lei şi se achită la
Casieria Primăriei comunei Poseşti sau
prin virament cu OP în contul
RO69TREZ52821360250XXXXX. Data
limită până la care se pot solicita clarificări este 23.12.2020. Data limită de depunere a ofertelor este 28.12.2020, ora 10:00.
Acestea se vor depune la registratura
instituţiei într-un exemplar.
l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate
de lichidator judiciar al societatii Exploatarea Minieră Harghita SA -în faliment,
vinde prin licitație publică în data de 09
decembrie 2020, orele 10:00 -următoarele
bunuri imobile aflate în proprietatea
societății: 1.Imobile Miercurea Ciuc
-sediu, respectiv: clădire cantină -361mp,
cale ferată dezafectată, cale ferată
-1.266ml, clădire trafo -128mp, construcții
industriale -stație de reglare gaz -23mp,
cabină pod basculă -17mp, depozit
-1.933mp, secție uscare caolin, c-ții hală
de preparare -3.466mp, stație de compresoare, cabină pod bascule -53mp, stație de
pompe, atelier mecanic -675mp, depozit
de expediție -339mp, terenuri intravilane
în total 53.689mp. Preț total/ansamblu
5.206.279Lei; 2.Ansamblu imobiliar situat
în com Ciceu-Piricske, jud.Harghita,
respectiv: Teren+construcții protocol
-1.493 mp, teren tenis 250mp, teren extravilan+instalație electrică -14.455mp,
conductă barbotină, linie electrică 6kw
Harghita Băi+Pricske, teren extravilan
-768mp, teren extravilan -1.097mp, teren
extravilan -660mp. Preț total/ansamblu
1.141.745Lei; 3.Teren intravilan 1.467mp
+Casă D+P+IE (gradină cu casă) 468mp
situat în Negrești Oaș, jud.Satu Mare.
Preț total de 224.181Lei; 4.Teren intravilan Zona Jigodin, M-Ciuc, jud.Harghita
în suprafață de 63.385mp. Preț
1.298.918Lei; 5.Teren intravilan zona
Zorilor, M-Ciuc, jud.Harghita în suprafață de 3.726mp. Preț 152.710Lei; 6.Teren
intravilan+post de transformare zona
Băilor, M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață
de 45mp. Preț 5.316Lei; 7.Teren intravilan+stația de pompe zona Băilor, M-Ciuc,
jud.Harghita, în suprafață de 197mp
(stația de pompe 52mp). Preț 10.410Lei;
8.Ansamblu imobil situat în Voslobeni,
respectiv: teren intravilan în suprafață de
12.383mp +remiză locomotivă 122mp,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
linie electrică 20KW -10.315ml. Preț total/
ansamblu 2.225.122Lei. Preț informativ
caiet de sarcini 4.000Lei+TVA. La prețurile de pornire se adaugă TVA în funcție
de legislația în vigoare. Vânzările vor avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din
Sfântu Gheorghe, str.Crângului, nr.12,
bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea
la licitație este obligatorie achiziționarea
caietului de sarcini. Garanția de participare la licitație este de 20% din prețul de
pornire. Informații prin e-mail contact@
continental2000.ro sau la telefoanele
0267/311.644; 0728.137.515 și pe pagina
de internet www.continental2000.ro.
l Continental 2000 S.P.R.L. în calitate
de lichidator judiciar al Integrator S.A
-în faliment, vinde prin licitație publică
în data de 09 decembrie 2020, orele
10:00: -teren și construcție -locuință
S+P+1E situate în București, str.Elena
Culcereasa, nr.49A, sect.1, din care teren
în suprafață de 274,38mp și construcție
aferentă 163,75mp -la prețul total de
456.000Euro. Preț caiet sarcini
3.000Lei+TVA. La prețul de pornire se
adaugă TVA în funcție de legislația în
vigoare. Vânzarea va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Sfântu
Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B,
ap.4, parter. Pentru participarea la licitație este obligatorie achiziționarea caietului de sarcini. Garanția de participare
la licitație este de 20% din prețul de
pornire. Informații prin e-mail contact@
continental2000.ro sau la telefoanele
0267/311.644; 0728.137.515 și pe pagina
de internet www.continental2000.ro.
l Continental 2000 S.P.R.L. vinde prin
licitație publică în data de 09.12.2020,
orele 10:00, bunurile următoarelor societăți aflate în faliment: La Posada de la
Abuela S.R.L. -construcție situată în
localitatea Lunca Câlnicului, strada Principală, nr.98, compusă din: Restaurant
D+P+E, în suprafață de 418mp, an
construcție 2009, restaurant parter și etaj
funcțional, centrală termică Termofarc
F1-NSP- înglobată, ascensor înglobat, la
prețul de 295.252Lei. Preț caiet sarcini
300Lei+TVA; Universal Tehnoproiect
S.R.L. -Teren intravilan cotă parte de
proprietate de 15/78 în suprafața de
6.000mp A1 (6.000 /31.200mp) situat în
loc.Codlea, județul Brașov, în apropiere
de Mecanică Codlea. Terenul are acces
auto pe un drum de pământ, fără utilități,
la prețul de 57.400Lei. Preț caiet sarcini
200Lei +TVA. În caz de neadjudecare,
licitațiile se vor relua în data de
16.12.2020, 23.12.2020 și 30.12.2020, la
aceleași prețuri și în aceleași condiții. La
prețurile de pornire se adaugă TVA. Licitațiile vor avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Sfântu Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru
participarea la licitație este obligatorie
achiziționarea caietului de sarcini.
Garanția de participare la licitație/negociere directă este de 10% din prețul de
pornire. Informații prin e-mail contact@
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PIERDERI
l SC Borodi Softservice Srl, CUI:
16398078, declară pierdute Certificatele
constatatoare pentru sediu și terți și Certificatul de înregistrare serie B nr.0953970.
Se declară nule.
l Pierdut Atestat transport marfă (certificat de pregătire profesională a conducătorului auto) pe numele de Porumb
Marius, eliberat de ARR Prahova. Îl
declar nul.
l Pierdut atestat transport marfa si
persoane (certificat de pregatire profesionala a conducatorului auto) emis de ARR
Prahova, pe numele de Marin Alexandru
Florin. Il declar nul.
l SC Forcomtrans SRL, J06/71/2004,
pierdut certificat constatator pt. punctul
de lucru din Mocod.
l Refbas Prod SRL, CUI:37957202,
pierdut certificat înregistrare
B3524750/2017 și certificate constatatoare
sediu și terți 31062/13.07.2017; Refbas
Agro SRL, CUI:6525948, pierdut certificat de înregistrare B0176104/2003 și
certificate constatatoare sediu social și
secundar 25517/02.06.2009. Se declară
nule.
l Pierdut Certificat de înregistrare și
toate Certificatele Constatatoare conf.
L359/2004 pentru Timofte Răzvan
Alexandru PFA, CUI:26526697,
F40/804/2010, cu sediul în București,
Sector 1, Str.Subcetate, nr.98. Le declar
nule.
l Pierdut Certificat de înregistrare și
toate Certificatele Constatatoare conf.
L359/2004 pentru World Global Consult
SRL, CUI:22810563, J40/22188/2007, cu
sediul în București, Sector 4, Str.Trestiana,
nr.13, bl.15, sc.B, et.10, ap.86. Le declar
nule.
l S. CSD-ECO Filiala Bistrița Năsăud
anunță pierderea Certificatului de înregistrare nr.B3358060 din 23.11.2016, a Certificatului constatator privind activitățile la
terți din 26.09.2018 și a Certificatului
constatator privind activitățile de birou
din 22.11.2016.
l S. Metal Autocentre SRL Bistrița
anunță pierderea certificatului constatator privind activitățile desfășurate la
sediul social emis la data de 10.10.2013.
l Declar pierdut și nul Certificat Constatator, eliberat de ORC Dolj, pentru SC
Tancom Impex SRL, având J16/315/2007,
CUI:RO21121536, aferent sediului social:
Craiova, Cartier Brazda lui Novac, bloc
M9, parter, jud.Dolj.

