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OFERTE SERVICIU
l Angajam Menajera zona
Pipera -Tunari. Relatii la
telefon 0786.031.069.
l Aqua-Montaj S.R.L., cu
sediul social în București,
Str.Splaiul Independenței,
nr.294, sector 6, înregistrată la ORCT București
c u n r. J 4 0 / 2 1 3 6 0 / 1 9 9 2 ,
având număr de înregistrare fiscală CUI: 206995,
angajează: sudor, cod COR
721208 -4 posturi. Pentru
CV la adresa de e-mail
igen91241@gmail.com.
l Eta-Trucklogistic S.R.L.,
cu sediul social în municipiul București, Str.Biruinței, nr.20, mansardă,
camera 1, ap.8, sector 1,
J40/17713/12.12.2018;
CUI: 40290205, angajează:
conducător auto transport
rutier de mărfuri, cod COR
833201-6 posturi. Pentru
CV la adresa de e-mail
igen91241@gmail.com.
l Gema Helen Net SRL,
cu sediul social în mun.
Carei, Str.Agrară, nr.3, jud.
Satu Mare, înregistrată la
ONRC J30/397/2020, CUI:
42576921, angajează:
conducător auto transport
rutier de mărfuri, cod COR
833201 -4 posturi. Pentru
CV la adresa de e-mail
igen91241@gmail.com.
l Primăria comunei
Nucet, cu sediul în localitatea Nucet, nr.485, județul
Dâmbovița, organizează
concurs, pentru ocuparea
următorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat
şi completat de
H.G.nr.1027/2014. -Denumirea postului: Paznic post
vacant contractual, pe
perioadă nedeterminată.
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Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor: medii; -atestat
sau certificat de calificare
profesională agent de securitate sau dovada că este
înscris la un curs de agent
de securitate; -vechime -nu
este cazul. Data, ora şi
locul de desfăşurare a
concursului: -proba scrisă
în data de 27.01.2021, ora
10:00, la sediul instituției;
-proba interviu în data de
29.01.2021, ora 10:00, la
sediul instituției. Data
limită până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afişare,
la sediul instituției. Date
contact: telefon
0245/267.004.
l Direcția Regională de
Statistică a Municipiului
București, cu sediul în
Bucureşti, B-dul Carol I
nr.12, sector 3, telefon/fax:
0213141148 e-mail: tele@
bucuresti.insse.ro, organizează concurs pentru
ocuparea a 23 posturi,
după cum urmează: -4
posturi expert 1A; -2
posturi expert II; -14
posturi expert debutant; -2
posturi referent IA; -1 post
referent debutant, funcţii
contractuale, pe durată
determinată de la
01.02.2021 până la data de
31.12.2023. Condiţii de
participare: -Expert IACondiţii de participare:
-vechime în specialitate:
minimum 7 ani; -studii
universitare de licenţă
absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -abilităţi în
operarea pe PC desktop şi
tablete; -disponibilitate de
a se deplasa pe teren.

-Expert II- Condiţii de
participare: -vechime în
specialitate: minimum 6
luni; -studii universitare de
licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii
superioare de lungă
durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau
echivalentă; -abilităţi în
operarea pe PC desktop şi
tablete; -disponibilitate de
a se deplasa pe teren.
-Expert debutant- Condiţii
de participare: -vechime în
specialitate: nu este cazul;
-studii universitare de
licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii
superioare de lungă
durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau
echivalentă; -abilităţi în
operarea pe PC desktop şi
tablete; -disponibilitate de
a se deplasa pe teren.
-Referent IA- Condiţii de
participare: -vechime în
specialitate: minimum 7
ani; -Studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat;
-abilităţi în operarea pe PC
desktop şi tablete; -disponibilitate de a se deplasa pe
teren. -Refent debutantCondiţii de participare:
-vechime în specialitate: nu
este cazul;-Studii medii
absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -abilităţi în
operarea pe PC desktop şi
tablete; -disponibilitate de
a se deplasa pe teren.
Concursul se va desfăşura
la sediul Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București, în data de
27.01.2021, ora 09:00
-proba scrisă, ora 13:00–
proba practică, iar proba
interviului se va desfăşura
ulterior conform reglementărilor în vigoare. Dosarele
se vor depune la sediul
instituţiei până cel târziu
19.01.2021 ora 16:00, şi
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trebuie să conţină documentele prevăzute în H.G.
286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
Condiţiile de participare şi
bibliografia de concurs
sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina web
www.bucuresti.insse.ro, iar
informaţii suplimentare se
pot obţine la secretarul
comisiei- tel. 0213056690.
l Anunţ Concurs De
Recrutare - Funcționar
Public; Comuna Cermei,
cu sediul în: localitatea
Cermei, nr.304, jud. Arad,
în baza OUG NR. 57/2019Codul administrativ organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea
unei funcţii publice
vacante, pe durată nedeterminata, pentru funcția
publică de execuție :
Inspector clasa I, grad
profesional superior din
cadrul compartimentului
agricol al Aparatului de
Specialitate al Primarului
comunei Cermei. Calendarul concursului: Publicitatea concursului se va
asigura începând cu data
de 04.01.2020 pe site-ul
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici și pe
site-ul Primăriei comunei
C e r m e i : w w w. c o m u na-cermei.ro; Selecția
dosarelor: în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de
la data expirării termenului de depunere a dosarelor; Proba scrisă:
04.02.2021, orele 10:00;
Interviul în termen de
maximum 5 zile lucrătoare
de la data susţinerii probei
scrise. Termenul de depunere a dosarelor de concurs
la registratura Primăriei
comunei Cermei va fi de
20 zile de la data publicării
anunțului, respectiv în
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perioada 04.01.2021.- 25
.01.2021. Condițiile de
ocupare sunt: - studii
universitare de licenta
absolvite cu diploma de
licenta sau echivalenta; vechimea în specialitatea
studiilor necesare:
minimum 7 ani; Bibliografia conţine: Constitutia
Romaniei, republicata,
Titlul I si II ale partii a
VI-a din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.
57/2019, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Ordonanta Guvernului nr.
137/2000 privind prevenirea si sanctionarea
tuturor formelor de discriminare, republicata, cu
modificarile si completarile
u l t e r i o a r e , L e g e a n r.
202/2002 privind egalitatea
de sanse si de tratament
intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Ordinul Administrație
Publică nr. 25/2020, Ordin
pentru aprobarea
Normelor tehnice privind
modul de completare a
registrului agricol pentru
perioada 2020-2024. Informaţii suplimentare: se pot
obţine la sediul Primăriei
comunei Cermei, nr.304,
jud.Arad, tel 0257-328101
sau la adresa de e-mail :
cermeiprimaria@yahoo.
com , persoana de contact
fiind d-na .Pleș Rodica ,
secretar al comisiei de
concurs .

CITAŢII
l Rus Simion al Lui
Kostan, este citat in
21.01.2021, la Judecatoria
Turda, in Dosar Civil.
Nr.8906/328/2018 pentru
succesiune.
l Adam Maria, Adam Ilie,
Adam Veronica-casatorita
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Rusu, Adam Vicentiu-Mihail, Adam Macedon,
Anton Maria-nascuta
Adam, Cimpean Ana,
Adam Viorica, Muresan
Cornelia, Adam Mihail,
Anton Maria sunt citati in
12.01.2021, la Judecatoria
Turda, in Dosar Civil.
Nr.6809/328/2019 pentru
partaj.
l Baratosi Ioan, Nagy
Ludovic, Baratosi Francisc
sunt citati in 12.01.2021, la
Judecatoria Turda, in
Dosar
C i v i l . N r.
10181/328/2019 pentru
partaj.
l Bordan Teodor este citat
in 12.01.2021, la Judecatoria Turda, in Dosar Civil.
Nr.3068/328/2020 pentru
succesiune.
l Numitul Pokrantz
Aribert Paul, cu ultimul
domiciliu cunoscut în
Germania, Dr. Winter, str.
19, Hameln 31787, pe data
de 20.01.2021, ora 10:00,
este chemat la Completul 4
AC, la Tribunalul Brăila,
în calitate de intimat, în
d o s a r u l c i v i l n r.
15.862/196/2017, în
procesul având ca obiect:
acţiune în constatare,
stadiu procesual: Apel,
apelanţi fiind Drambu
Toader şi Drambu Ioana.
l Numitul Manolache
Victor, cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea București, strada
Nicolau Ștef. Prof.Dr. nr.7,
bl.G11, ap.9, sector 3, este
citat la Judecătoria Sectorului 3 pe data de Joi,
01.02.2021, ora 10:30,
completul c 34 civil,
camera 37, în calitate de
p â r â t d o s a r u l c i v.
nr.15678/301/2020, având

ca obiect înlocuire amendă
cu muncă în folosul comunității, în procesul cu
reclamanta Direcția Generală Impozite și Taxe
Locale Sector 3.
l U.A.T. Comuna Ion
Neculce în calitate de
pârât , cu sediul în sat
Razboieni, com. Ion
Neculce, jud.Iaşi, prin
primar Văleanu Gheorghe
este chemată în judecată la
Judecătoria Paşcani, cu
sediul în mun.Paşcani, str.
Gradinitei, nr.8, în dosarul
nr.1828/866/2019, în data
de 22.01.2021, ora 12:00.
Complet 2, în proces cu
Parohia “SF.Ioachim si
Ana” Razboieni, cu sediul
în sat Razboieni, com.Ion
Neculce, prin preot paroh
Vlădeanu Petru, în calitate
de reclamantă
l Flaviromprest SRL,
J05/614/2003, C.U.I.
15448224, cu ultimul sediu
în judeţul Bihor, Mun.
Oradea, Piaţa Bucureşti
nr.4, Ap.33, cod poştal
3700, prin administrator
Olteanu Radu, este
chemată la Tribunalul
Bucureşti, din Splaiul
Independenţei nr. 319 L,
Clădirea B, sector 6, Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă,
camera E 26, C2 -Fond, în
ziua de 25.02.2021, ora
10:30, în calitate de pârât,
în proces cu IMSAT S.A.,
în calitate de reclamant şi
alţii, pentru Fond- Acţiune
în constatare şi pretenţii
*Rejudecare Dosar nr.
26988/3/2005, în cadrul
D o s a r u l u i
n r.
13219/3/2017.

DIVERSE
l S C Tr a n s d a r a S A
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii

de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul
“Desfiintare Constructii
Extinse”, propus a fi
amplasat in municipiul
Arad, str. Liviu Rebreanu,
nr. 95, identificat prin CF
nr. 304822- Arad, judetul
Arad. Informatiile privind
proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM
Arad din municipiul Arad,
str. Spaiul Mures, FN, jud.
Arad in zilele de luni vineri, intre orele 09:0014:00 si la sediul titularului
in municipiul Arad, str.
Liviu Rebreanu, nr. 95,
identificat prin CF nr.
304822- Arad, judetul
Arad. Observatii publicului se primesc zilnic la
sediul APM Arad din
Arad, str. Muresului, FN,
jud. Arad.
l Anunț Public Privind
Decizia Etapei De Încadrare. Titular Proiect
ArhSipot S.R.L. și Asociația pentru Patrimoniul
Regal Peleș, titulari al
proiectului ,,Restaurare și
refuncționalizare pentru
unitate de cazare și spațiu
expozițional al clădirii
monument istoric “Vila
Șipot” construire foișor,
alei carosabile și pietonale,
spațiu parcare, sistematizare verticală, utilități și
organizare de șantier”,
anunță publicul interesat
asupra luării deciziei
etapei de încadrare de a nu
se supune evaluării impactului asupra mediului, nu
se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra
corpurilor de apă de către
Agenția pentru Protecția
Mediului Prahova, în
cadrul procedurii de
evaluare a impactului
asupra mediului*), pentru

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
proiectul “Restaurare si
refuncționalizare pentru
unitate de cazare și spațiu
expozițional al clădirii
monument istoric “Vila
Șipot” construire foișor,
alei carosabile și pietonale,
spațiu parcare, sistematizare verticală, utilități și
organizare de șantier”,
amplasat în Sinaia, Aleea
P e l e s u l u i n r. 2 , j u d .
Prahova. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul
autorității competente
pentru protecția mediului
Agentia pentru Protectia
Mediului Prahova din
Ploiești, Strada Ghe.Gr.
Cantacuzino nr.306, Jud.
Prahova, în zilele de Luni,
Miercuri -Vineri între orele
09:00-13:00, precum și la
următoarea adresă de
internet http://apmph.
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.
2. Publicul interesat poate
depune propuneri în ceea
ce privește conținutul
raportului privind
impactul asupra mediului
la sediul autorității competente pentru protecția
mediului Agentia pentru
Protectia Mediului
Prahova din Ploiesti, în
termen de 10 zile de la
data publicării anunțului
pe pagina de internet a
autorității competente
pentru protecția mediului.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.,
intenționează să încheie un

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
contract de achiziție
publică pentru Lucrări de
proiectare, realizare, achiziție și montare de butaforii pentru proiectul
„Amenajare parc tematic”
în Parcul Pantelimon.
„Documentația de atribuire” se poate solicita la
adresa de email: achizitii@
as3-strazi.ro sau la adresa
din Șoseaua Gării Cățelu,
nr.1M (Parc Pantelimon),
Sector 3, București. Data
limită de depunere a ofertelor este 13.01.2021, ora
12:00.
l U . A . T. C o m u n a
Probota, comuna Probota,
județul Iași, CUI 4540364,
telefon 0232/297572,
email: primariaprobota@
yahoo.com. Închiriere prin
licitație publică teren
intravilan domeniul privat,
cu destinația construcție
locuință: 1. suprafața de
1000mp, situat în T159/1,
P 1664/3/59; 2. suprafața
de 1000mp, situat în
T159/1, P 1664/3/34; 3.
suprafața de 1000mp,
situat în T159/1, P
1664/3/55; 4. suprafața de
1000mp, situat în T 159/1,
P 1664/3/66; 5. suprafața
de 1000mp, situat în T
159/1, P 1664/3/57; 6.
suprafața de 1000mp,
situat în T 159/1, P
1664/3/33; 7. suprafața de
1000mp, situat în T 159/1,
P 1664/3/64; 8. suprafața
de 1000mp, situat în
T159/1, P 1664/3/44; 9.
suprafața de 1000mp,
situat în T 159/1, P
1664/3/60; 10. suprafața de
1000mp, situat în T159/1,
P 1664/3/58; 11. suprafața
de 1000mp, situat în
T159/1, P 1664/3/61; 12.
suprafața de 1000mp,
situat în T231, CC 1170/2;
13. suprafața de 1000mp,
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situat în T154 , P
1784/1/13. Închirierea se
face conform art.333,
art.335 din O.G. 57/2019,
şi conform Hotărârilor
Consiliului Local nr. 124,
125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134,
135 și 136 din 26.11.2020.
Documentatia de atribuire
se ridică de la compartimentul achiziții publice,
Primăria Probota
(program luni- vineri,
08:00-16:00). Caietul de
sarcini- 50 lei, se achită cu
numerar la caserie. Număr
de exemplare oferte: 1
original și 1 copie. Dată şi
loc şedinţă publică deschidere oferte: 03.02.2021,
ora 12:00, Primăria
Probota.
l Publicaţie de vânzare
privind licitaţia din data
de 12.01.2021; Debitorul
SC Construcții Feroviare
Tu r n u S e v e r i n S A c u
sediul social în Dr.Tr.
Severin, str. Merilor, nr. 16,
jud. Mehedinţi,
CIF:10471293,
J25/160/1998, af lată în
procedura de faliment,
dosar nr. 6919/101/2014
prin lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă
SPRL, cu sediul profesional ales în Municipiul Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuț u l u i , n r. 7 A , j u d e ţ u l
Mehedinţi, scoate la
vânzare:- Presa Beton
Digimax la pretul de 4275
lei, pret neafectat de TVA
(Pret diminuate cu 75%
fata de preturile stabilite
prin raportul de evaluare
nr. 48/03.04.2019). Licitatia va avea loc în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi la
data de 12.01.2021 orele
13:00. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul

judiciar procedează la
vânzarea bunului mobil
reprezinta sentința nr.
276/2015 din data de
20.05.2015 de deschidere a
procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul
d e i n s o l v e n ț ă n r.
6919/101/2014. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa cu cel putin 2
ore inainte de ora licitatiei
a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru
fiecare bun mobil in parte
şi achiziţionarea caietului
de sarcini in suma de 20
lei. Nr. cont RO11BRMA
0999100088731813 deschis
la Banca Romaneasca Suc.
Dr Tr Severin. Relaţii
suplimentare la telefoanele 0756482035,
0742592183, 0252/354399.
L i c h i d a t o r J u d i c i a r,
Consultant Insolvenţă
SPRL.
l Licitatie publica
12.01.2021; Debitorul SC
D&G Agricolture Enterprise SRL - societate în
reorganizare judiciara, in
judicial reorganisation, en
redressement, cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str.George
Cosbuc nr. 3A, jud.Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I.
18704890, prin administrator judiciar, Consultant
Insolventa SPRL Filiala
Timis, cu sediul ales in
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372,
inregistrata in RFO II sub
nr. 0918, prin reprezentant
Serban Valeriu, scoate la
vânzare, la preturile stabilite diminuate cu 20% fata
de preturile stabilite prin
Raportul de Evaluare nr.
20/24.02.2020 si Raportul

d e E v a l u a r e n r.
21/24.02.2020 conform
hotarare adunare creditori
din data de 05.11.2020,
urmatoarele bunuri
imobile: Teren si vita de
vie in suprafata de 36.933
mp situate in comuna
Patulele, jud.Mehedinti,
nr. CF 50046 si nr cadastral 50046 la pretul de
pornire a licitatie in suma
de 91.434,00 Euro; Teren si
vita de vie in suprafata de
212.500 mp situate in
comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50225 si
nr cadastral 50225 la
pretul de pornire a licitatie
in suma de 520.200,00
Euro; Teren si vita de vie
in suprafata de 60.938 mp
situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti,
nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul de
pornire a licitatie in suma
de 149.176,00 Euro; Teren
si vita de vie in suprafata
de 66.000 mp situate in
comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50175 si
nr cadastral 50175 la
pretul de pornire a licitatie
in suma de 161.568,00
Euro; Teren si vita de vie
in suprafata de 84.000 mp
situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti,
nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 la pretul de
pornire a licitatie in suma
de 205.632,00 Euro; Teren
si vita de vie in suprafata
de 320.546 mp situate in
comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50092 si
nr cadastral 50092 la
pretul de pornire a licitatie
in suma de 784.696,00
Euro; Teren si vita de vie
in suprafata de 56.600 mp
situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti,
nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de
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pornire a licitatie in suma
de 138.556,00 Euro; Teren
si vita de vie in suprafata
de 90.834 mp situate in
comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50072 si
nr cadastral 50072 la
pretul de pornire a licitatie
in suma de 222.360,00
Euro; Total suprafata de
teren si vita de vie valorificata in bloc - 928.351 mp;
Valoarea totala a bunurilor
este de 2.273.620,00 Euro,
pret neafectat de TVA
(echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua
platii). Licitaţia va avea
loc la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului
nr. 7A, jud. Mehedinti la
data de 12.01.2021, orele
14:00. Titlul executoriu în
baza căruia administratorul judiciar procedează
la vânzarea bunurilor
imobile descrise anterior, il
reprezinta Incheierea de
sedinta din data de
20.05.2020, de confirmare
a planului de reorganizare
a debitoarei SC D&G
Agricolture Enterprise
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II
- a Civilă de Contencios
Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 1726/101/2019.
Creditori ipotecari:DGRFP Craiova AJFP
Mehedinti, U.A.T. Com
Punghina, M.C. Vivai
Italia S.C.A. si Cabinet Av.
Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC
D&G Agricolture Enterprise SRL, pana la data de
11.01.2021 orele 17.00 a
unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru
bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze

GATA!
Simplu, nu?

precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in
suma de 1.000,00 lei+TVA.
Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A. sub nr.
RO11BRMA 09991000
87949896. Invităm pe toti
cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie să
transmita oferte de
cumpărare și documentele
în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină la
adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.
Avand in vedere măsurile
de prevenire a răspândirii
virusului Covid 19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise,
administratorul judiciar
recomanda ca participarea
la licitatie sa aiba loc prin
sistem de videoconferinta,
iar in masura in care se
doreste participarea fizica
se impune prezenta unui
singur participant care sa
respecte masurile impune
de autoprotectie (masca,
manusi, halat, etc.).
Somam pe toti cei care
pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte
administratorul judiciar
inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută
de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183
0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro,
A d m i n i s t r o r j u d i c i a r,
Consultant Insolvenţă
Sprl Filiala Timis, Prin
Serban Valeriu
l Privind vânzarea prin
licitație publică de bunuri
din domeniul privat al
statului sau al unităţilor
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administrativ-teritoriale; 1.
Informaţii generale
privind concedentul, în
special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale
persoanei de contact:
COMUNA VICTORIA,
cod fiscal 4540305, satul
Victoria nr.343, comuna
Victoria, judeţul Iași, cod
707580, telefon 0232295120, fax 0232-295120,
email primariavictoria@
yahoo.com. 2. Informaţii
generale privind obiectul
procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să
fie vândut: terenuri situate
în intravilan, af late în
domeniul privat al
comunei Victoria, județul
Iași: T 23, P 1/1/1 - 217 mp,
T 42, A326/15/1 - 377 mp,
T 22, P 238/3/1 - 1950 mp,
T 18, P 2/2/1, P 2/2/2 - 673
mp, T 66, P 749/116 - 1000
mp, T 66, P 749/117 - 1000
mp,T 66, P 749/118 - 1000
mp,T 66, P 749/121 - 1000
mp,T 66, P 749/122 - 1000
mp,T 66, P 749/123 - 1000
mp,T 66, P 749/124 - 1000
mp,T 66, P 749/128 - 1264
mp, T 8, P 80/11 - 1000
mp, T 41, P 312/1 - 1726
mp, T 41, P 321/10, P
320/10, P 319/10 - 1000
mp, T 86, P 1183/1/1, P
1183/1/2 - 1612 mp, T 20, P
3/3/1, P 3/2/1 - 864 mp, T
66, P 749/66 - 1169 mp.
Vânzarea se face conform
art. 363 din O.U.G. nr.
57/2019 și a H.C.L. nr.
84/27.08.2020 și H.C.L. nr.
118/23.12.2020. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se găsesc
în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în
posesia unui exemplar al

documentaţiei de atribuire:
se poate obține de la sediul
Primăriei Victoria, satul
Victoria nr.343, comuna
Victoria, județul Iași. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul achiziții publice şi
contracte - Primăria
Victoria, satul Victoria
nr.343, comuna Victoria,
județul Iași, cod 707580.
3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea
documentației de atribuire:
nu se percepe taxă pentru
obținerea documentația de
atribuire 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 20/01/2021, ora 12:00;
4. Informaţii privind ofertele: se găsesc în caietul de
sarcini. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor:
26/01/2021, ora 14:00; 4.2.
Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria
comunei Victoria, satul
Victoria nr.343, comuna
Victoria, județul Iași, cod
707580, registratură. 4.3
Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta:
un singur exemplar; 5.
Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor:
27/01/2021, ora 10:00,
Primăria comunei Victoria,
s a t u l Vi c t o r i a n r. 3 4 3 ,
comuna Victoria, județul
Iași; 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în
soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția
de Contencios Administrativ,
Tribunalul Județean Iași,
strada Elena Doamna, nr.
1A, mun. Iaşi, judeţul Iaşi,
Cod poştal 700398, Telefon:

0332.403.647, Fax:
0332.435.700, email tr-iasi-civ2@just.ro.
l Subscrisa, Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul
social în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinți, înregistrată în
RFO sub numărul: RFO
II-0649, CIF 31215824,
reprezentată de ec. Emil
Popescu, în calitate de
lichidator judiciar al SC Fit
Romania SRL cu sediul în
Bucuresti, str.Mircea Voda
nr.43, bl.M32, et.2, ap.8,
Sector 3, CUI:3683030,
J40/4781/1993, af lata in
procedura de faliment în
faliment, in bankruptcy, en
f a i l l i t e î n d o s a r u l n r.
16556/3/2020, scoate la
vanzare, conform hotararii
adunarii creditorilor din
data de 23.11.2020, urmatoarele bunuri imobile:
Apartament Cu 2 Camere,
P/P+4, avand Sc = 46,61
mp, Su = 39,18 mp si nr.
cadastral provizoriu 671
situat in Bârlad, Aleea
Parc, nr.31, bl.C4, sc.B,
parter, Jud.Vaslui, la pretul
stabilit prin Raportul de
evaluare nr. 126 din data
de 09.11.2020, respectiv
18.600 Euro exclusiv TVA
(echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua
platii). Garsoniera, 2/P+4,
avand Sc = 31,50 mp., si Su
aprox. = 25 mp., situat in
B â r l a d , s t r. G e n e r a l
N a u m e s c u ( f o s t a s t r.
Ceahlãu), nr.3, bl.Q114,
sc.B, et.2, ap.58, Cartier
Stadion, Jud.Vaslui, la
pretul stabilit prin
Raportul de evaluare nr.
127 din data de 09.11.2020,
respectiv 16.700 Euro
exclusiv TVA (echivalentul
in lei la cursul BNR din
ziua platii). Lichidatorul
judiciar mentioneaza
faptul ca bunurile imobile

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
mai sus mentionate nu
detin documentatie cadastrala. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior o reprezinta Incheierea de sedinta
din data de 27.07.2020
privind deschiderea procedurii de faliment impotriva
debitoarei SC Fit Romania
SRL, pronunțată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-A Civila, prin judecătorul - sindic în dosarul nr.
16556/3/2020. Licitaţia va
avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr.
7A, jud. Mehedinţi la data
de 14.01.2021 orele 14:00.
Informam toti ofertanţii
care vor să participe la
sedinta de licitaţie faptul
că sunt obligaţi să depuna
o garanţie reprezentand
10% din preţul de pornire
al licitaţie pentru fiecare
bun imobil in parte
respectiv sa achiziționeze
caietul de sarcini in
cuantum de 500,00 lei
E x c l u s i v T VA p e n t r u
fiecare bun imobil in parte,
in contul unic de insolventa
al debitoarei SC Fit
Romania SRL, deschis sub
nr. RO11BRMA09991000
91916905 - Suc. Dr. Tr.
Severin pana la data de
13.01.2021 orele 17:00.
Invităm pe toti cei care vor
să participe la şedinţa de
licitaţie să transmita oferte
de cumpărare și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa
de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand
in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii
virusului Covid 19 (Coronavirus), precum si a ordo-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
nantelor militare emise,
administratorul judiciar
recomanda ca participarea
la licitatie sa aiba loc prin
sistem de videoconferinta,
iar in masura in care se
doreste participarea fizica
se impune prezenta unui
singur participant care sa
respecte masurile impune
de autoprotectie (masca,
manusi, etc.). Somam pe
toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor
imobile descrise anterior sa
anunte administratorul
judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183
0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro
sau la sediul lichidatorului
judiciar. Lichidator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL, prin ec. Emil
Popescu

PIERDERI
l Pierdut certificat de
pregătire profesională a
conducătorului auto transport marfă și cartelă
tahograf, eliberate de ARR
Rm. Vâlcea, pe numele
Dascălu Ion, din Rm.
Vâlcea, județul Vâlcea. Se
declară nule.
l Pierdut Certificat profesional transport în regim
închiriere, pe numele
Pirvan Daniel, eliberat de
ARR-Ilfov. Îl declar nul.

DECESE
l Valentin Anastasiu ne-a
parasit, am pierdut cel mai
bun prieten, un profesionist de mare valoare, ambitios, stimat de colegi si
iubitor de familie.
Dumnezeu sa il odih neasca. Petre Albastroiu.

