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OFERTE SERVICIU
l Angajam soferi pentru comunitate-permis de conducere categaoria C+E-obligatoriu. Salarizare-diurna la zi inclusiv
sambata si duminica in functie de durata
stagiului Relatii zilnic de L-V intre orele
09.00-18.00. Tel: 0722 535 020/ 0726 114
632.
l Angajăm manipulant marfă COR
933303, SC Șapte Culori SRL, Bistrița, Str.
F l o r i l o r, N r. 1 , S p a ț i u C o m e r c i a l ,
Tel.0757.258.601.
l Asoc. ICAM cu sediul în comuna
Pătrăuți, nr.13, jud.Suceava, angajează:
operator introducere, validare și prelucrare
date și menajera. Limbi străine și experiență
în sistemul educațional CLA cerute. Persoanele interesate vor depune CV-uri +foto la
sediu asociației sau pe mail: icamoffice@
icamro.org.
l SC Bim Reform SRL, CUI 29894405,
scoate la concurs 1 post de manipulant
mărfuri -cod COR 933303, vorbitor de
limba turcă și cu experință minim 5 ani.
Detalii la nr.de tel 0751.150.986.
l Acronis Cyber Protection S.R.L. cu sediul
social în București, Șos.Orhideelor, nr.15A,
Clădirea Orhideea Towers, et.1, sector 6,
J40/15447/13.11.2019; CUI: 41891009,
angajează: Manager cod COR 112029 -1
post. Pentru CV la adresa de e-mail:
andreea.munteanu@acronis.com.
l Hippie Shake Targuri S.R.L, cu sediul
social în București, Str.Ritmului, nr.1A, et.1,
ap.3, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/13256/2015,
CUI:35181341, angajează: vânzător cod
COR 522101 -2 posturi și șofer de autoturisme și camionete cod COR 832201 -1 post.
Pentru CV, la adresa de e-mail: hippie_
hippieshake@yahoo.com.
l Metal Market Services S.R.L., cu sediul
social în București, Str.Alexandru Constantinescu, nr.22, sector 1, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J40/3523/26.02.2021, CUI:43814053, angajează: Reprezentant comercial cod COR
332202 -1 post. Pentru CV la adresa de
e-mail: igen91241@gmail.com.
l Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Miroslava, prin Comisia de
selecție, anunţă începerea procedurii de
recrutare şi selecţie pentru poziția de Admi-

nistrator al societății Miroslava Industrial
Parc SRL, întreprindere publică al cărei
asociat majoritar este, în conformitate cu
dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice și prevederile H.G. nr. 722/2016.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se
depun la Registratura Primăriei Comunei
Miroslava, Județul Iași, până la data de 29
iulie 2021, inclusiv, ora 13:00. Procedura de
selecție şi conţinutul dosarului de înscriere
sunt afişate pe site-ul istituției: www.primariamiroslava.ro și pe site-ul Societătii Miroslava Industrial Parc S.R.L: www.
miroslavaindustrial.ro. Informaţii suplimentare se pot obține la tel. 0232295680.
l Ministerul Tineretului și Sportului organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată, a
posturilor de conducere vacante de director
grad II al următoarelor cluburi sportive:
Clubul Sportiv ”Olimpia” Bucureștidirector grad II; Clubul Sporturilor Tehnico
Aplicative București- director grad II;
Clubul Sportiv Municipal Cluj Napocadirector grad II; Clubul Sportiv „Crișul”
Oradea- director grad II; Clubul Sportiv
Municipal Iași- director grad II. Concursul
se organizează la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, în data de 27.07.2021, ora
10.00- proba scrisă. Interviul se va susține în
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
Ministerului Tineretului și Sportului, în
perioada 06.07.2021- 19.07.2021, inclusiv.
Condițiile de participare la concurs sunt:
studii universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă; vechime
în muncă necesară exercitării funcției
contractuale de conducere: minimum 3 ani.
Relații suplimentare se pot obține de la
doamna Anna Maria Niculescu, consilier:
str. Vasile Conta nr.16, Sector 2, Bucureşti,
telefon 021.307.64.49 şi email resurse.
umane@mts.ro.
l In temeiul HG nr. 286/2011, Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci organizeaza in
27.07.2021, concurs pentru ocuparea unui
post vacant de conducere /pe perioada nedeterminata, de Sef Serviciu Comunicare si
Marketing Operational. Conditii de studii si
vechime Studii finalizate la o institutie de
invatamant superior recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii, absolvite cu
diploma de licenta recunoscuta; Experienta
profesionala de cel putin 5 ani, de la incheierea studiilor, in posturi specifice domeniilor
comunicare /relatii publice /marketing/ socio-

logie/ administratie publica /management;
Experienta practica solida in comunicarea
externa si/sau interna;Abilitatea de a utiliza
atat limbajul scris, cat si cel oral pentru a
concepe si transmite mesaje coerente catre
grupurile tinta; Experienta in organizarea,
implementarea si coordonarea strategiilor de
comunicare si marketing; Cunoasterea unei
limbi straine de circulatie internationalanivel avansat, scris si vorbit- (preferabil limba
engleza); Cunoasterea limbii romane, scris si
vorbit; Cunostinte de operare pe calculator;
Abilitati de comunicare verbala si in scris;
Abilitati de promovare si prezentare; Spirit
de echipa si initiativa; Responsabilitate,
punctualitate si adaptabilitate; Bune abilitati
organizatorice. Concursul va avea loc la
sediul OSIM si va consta in trei etape successive selectia dosarelor de inscriere; proba
scrisa se va sustine pe 27.07.2021; interviul se
va sustine pe 02.08.2021. Dosarele de concurs
se depun in perioada 06.07.2021-19.07.2021,
la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr.5, Sect. 3Bucuresti, Compartiment Resurse Umane si
vor contine documentele prevazute de art. 6
din HG. nr. 286/2011. Bibliografia si relatii
suplimentare la tel.0213060800, int. 325 sau
la sediul OSIM.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din
subunităţile de mai jos: Casa familială nr.3
Târgu Secuiesc: 1 coordonator personal de
specialitate, grad I, candidatul(ţii) pentru
ocuparea funcţiei trebuie sa fie absolvenţi de
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu
vechime de minimum 2 ani în domeniul
serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă
de licenţă ai învăţământului superior în
domeniul juridic, medical, economic sau al
ştiinţelor administrative, cu experienţă de
minimum 5 ani în domeniul serviciilor
sociale; 1 educator, nivel studii superioare,
fără condiţii de vechime în specialitatea
studiilor; Casa familială nr.2 Tărgu Secuiesc: 1 educator, nivel studii medii/postliceale, fără condiţii de vechime în
specialitatea studiilor; Centrul de zi pentru
copilul abuzat, neglijat 2 Tărgu Secuiesc: 1
educator, nivel studii medii/postliceale, fără
condiţii de vechime în specialitatea studiilor; Centrul pentru viaţă independentă
pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu
Secuiesc: 1 pedagog de recuperare, nivel
studii medii/postliceale, fără condiţii de

ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a
Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice
Braºov, în calitate de reclamant,
citeazã pentru data de 15 septembrie
2021, ora 11:45, camera sala T5,
Complet ci5 (sala t5), la Tribunalul
Braºov, pe pârâtul ULMEANU GEZA
RELU, în dosarul nr. 1622/62/
2018/a2, având ca obiect atragerea
rãspunderii pentru intrarea în
insolvenþã (art. 169 Legea 85/2014).

vechime în specialitatea studiilor. Concursul
va avea loc în data de 27.07.2021, ora 09.00
-proba scrisă şi în data de 30.07.2021, ora
09.00 -interviul, la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna. Dosarul de înscriere la concurs se
poate depune la secretariatul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, în perioada 06.07.202119.07.2021, de luni până joi, între orele
08.00-15.00, iar vinerea între orele 08.0013.00. Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi
pe site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna
www.protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, Kozma Izabella Réka, nr.de
telefon 0267/317.464.

CITAȚII
l In data de 07.07.2021, ora 12.00, parata
Carpaci Bianca este chemata la Judecatoria
Gurahont in dosarul civil nr.790/238/2021
pentru instituirea curatelei speciale in
favoarea minorei Carpaci Cristina, reclamanta in cauza fiind Carpaci Doinita, bunica
materna.
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla Ida,
toți cu domiciliul necunoscut, sunt citați pe
data de 05.10.2021 la Judecătoria Turda, în
dos. 455/328/2015, în calitate de pârâți.
l Laczo Szimion, Kopil Florica măritată
Hada, Retesan Ana, Retesan Vaszi, Retesan
Szimion, Meszaros Lina, Inokan Gabor
(Gavrila), Laczko simion, Lascau Maria,
Lascau Simion, Retesan Ana, Gardus Sofia
sunt citați pe data de 08.10.2021, la Judecătoria Turda, în dos nr.4259/328/2017* în calitate de pârâți.
l Oltean Ileana născ. Husztis, Oltean Iosif,
Szasz Maria născ. Oltean, Oltean Alexandru,
Csatlos Vilma, Zsaldos Stefan, Zsaldos Ecaterina, toți cu domiciliul necunoscut, sunt citați

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc. Biroul
Colectare ºi Executare Silitã. Dosar de executare nr. 41/P/23. Nr. 1664 din
02.07.2020. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2021, Luna Iulie,
Ziua 02. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem
cunoscut cã, în ziua de 20, luna iulie, anul 2021, ora 12:00, în localitatea
Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri
mobile, a doua licitaþie. Denumirea bunului mobil. Descriere sumarã, Drepturile
reale ºi privilegiile care greveazã bunurile, dacã este cazul, Preþul de evaluare /
preþul de pornire al licitaþiei, exclusiv TVA, Observaþii, Cota TVA/ neimpozabil/
scutit *): Maºinã hidraulicã de spart piatrã Steinex Igloo 400-BB5VZ1012 seria
1917 din 2013, Nu este cazul, 64.350 lei, -, 19%; Autoutilitarã Mercedes-Benz
Sprinter 311, nr. Id. WDB90361132R593796, alb, nr. înmatriculare HR-12-MIX,
an fabricaþie 2003, Nu este cazul, 14.175 lei, -, 19%. Total: 78.525 lei. *)
Regimul ºi cotele de taxã pe valoarea adãugatã aplicabil/ aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevãzute de Titlul VII din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Invitãm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei
interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de
vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de
cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi
înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: a) oferta de cumpãrare; b)
dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de
garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va
efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov, AJFP Harghita, cod de
identificare fiscalã, 32207048 deschis la Trezoreria AJFP Harghita din Miercurea
Ciuc; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru
persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de Oficiul Registrului Comerþului; e) pentru persoanele juridice strãine, actul de
înmatriculare tradus în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de
identitate/ paºaport; h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care
certificã faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi
revine obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de
mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea,
respectiv: ... Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: ... Pentru
informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de
telefon 0266.217558. Data afiºãrii: 02.07.2021.

pe data de 22.09.2021, la Tribunalul Cluj, în
dosarul 4893/328/2019, în calitate de pârâți.
l Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda Vasile
(Vazul) jr., Bonda Simion, Bonda Viktor,
Farcas Peter a lui Ianos, Bonda Ioan, Bonda
Petru sunt citați pe data de 21.09.2021 la
Judecătoria Turda, în dos. nr.1401/328/2014,
în calitate de pârâți.

DIVERSE
l În conformitate cu prevederile Legii Apelor
nr. 107/1996, cu modificările şi completările
ulterioare, titularul S.C.Botanic Living S.R.L.
cu sediul în Timișoara, Bulevardul Antenei,
nr. 1/A, SAD 3/A, cam.2, judeţul Timiș, tel.
0742.061.503 intenţionez să solicit de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, avizul de

Gospodărire a Apelor pentru proiectul: Extindere reţea apă şi reţea de canalizare menajeră.
Branșament apă și record canal, Timişoara,
strada Ioan Zaicu, nr.5, C.F. nr. 449633,
nr.446038, nr.446042, nr. 446083, judeţul
Timiș. Această investiţie este nouă, urmând a
fi realizată din surse proprii de către S.C.Botanic Living S.R.L. Persoanele care doresc să
obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor,
pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot
adresa solicitantului sau la adresa, B-dul.16
Decembrie 1989, nr.2, Timişoara, judeţul
Timiş, telefon 0256/491.848, fax 0256/491.798,
e-mail: dispecer@dab.rowater.ro, după data
de 13.07.2021.

ANUNȚURI
l SC Dolgas SRL, cu sediul social în Caracal,
str.Mihail Kogălniceanu, nr.15, județul Olt, a
depus documentaţia tehnica în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activitatea
de Vânzarea cu amănuntul a carburanţilor
pentru autovehicule în magazine specializate,
cod CAEN 4730, în oraş Drăgășani, str.Regele
Ferdinand, nr.269, judeţul Vâlcea. Informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului, strada Remus
Bellu, nr.6, Rm.Vâlcea. Eventualele contestaţii
și sugestii legate de activitate se vor depune în
scris sub semnătură și cu datele de identificare
la APM Vâlcea. Data limită până la care se
primesc propuneri și contestaţii este de 30 zile
lucrătoare. APM nu ia în considerare propuneri și contestaţii care intervin după acest
termen.
l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul social în
comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul
lui Bot, KM 73+810, sat Nedelea, județul
Prahova, anunţă public solicitarea de obținere
a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
„Supermarket Lidl” amplasat în Iași, str.
Vasile Lupu, nr.78, județul Iași. Eventualele
propuneri şi sugestii din partea publicului
privind activitatea menţionată vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iași, municipiul
Iași, Calea Chișinăului, nr.43, tel:
0232.215.497, E-mail: office@apmis.anpm.ro
în zilele de luni–joi, între orele 8.00-16.30,
vineri 8.00–14.00.
l Anunţ prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire judeţul: Prahova. Denumire UAT:
Măgurele. Sector cadastral: 4. OCPI Prahova
anunţă publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 4 din
UAT Măgurele, judeţul Prahova pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform
art.14,alin.(1) si (2) din Legea cadastrului si a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările si completările ulterioare.
Data de început a afişării: 12.07.2021. Data de
sfarşit a afişării: 09.09.2021. Adresa locului
afişării publice: Sediul Primăriei comunei
Măgurele, judeţul Prahova. Repere pentru
identificarea locaţiei centrul comunei Măgurele la intersecţia dintre DN 1A cu DJ 231
Măgurele-Gornet. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei comunei Măgurele si pe
site-ul ANCPI. Alte indicaţii utile pentru cei
interesati: proprietarii imobilelor vor putea
viziona documentele la sediul Primăriei
comunei Măgurele zilnic intre orele 8,0016.00. Informaţii privind Programul naţional
de cadastru si carte funciară 2015- 2023 se pot
obţine de pe site-ul ANCPI la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/
l Aceasta informare este efectuata de catre
SC Manufactura Magura SA cu sediul in oras
Sebis, str. Zootehniei, nr. 7, jud. Arad ce intentioneaza sa solicite de la ABA Crisuri Oradea
obtinerea unui Aviz de gospodarire a apelor
pentru ,,Infiintare plantatie de alun –
Construire anexa la exploatatie agricola si

www.jurnalul.ro
imprejmuire” in extravilanul loc. Ignesti, com.
Ignesti, jud. Arad. Aceasta investitie este o
investitie noua. Ca rezultat al procesului de
realizare a investitiei 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 la adresa
sus mentionata sau pot inainta observatii in
termen de 5 zile de la data publicarii la A.B.A.
Crisuri, str. I. Bogdan, nr. 35, mun. Oradea,
jud. Bihor.
l Comuna Titești titular al proiectului:
„Construire podeț rutier pe drumul căminului, punctul Dumitru Gheorghe, sat Bratovești, Comuna Titești, județul Vâlcea”, propus
a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Titești,
satul Bratovești, strada Căminului, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului. 1.Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Vâlcea: strada Remus Bellu, nr.6, în
zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00,
precum și la următoarea adresă de internet:
www.apmvl.anpm.ro. 2.Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe pagina
de internet a Agenției pentru Protecția
Mediului Vâlcea.

SOMAȚII
l Somațiune. Prin prezenta aducem la cunoștința celor interesați că pe rolul Judecătoriei
Gheorgheni se află dosarul nr. 898/234/2021,
având ca obiect uzucapiune constatare drept
de proprietate, rectificare carte funciară,
terenul situat în municipiul Gheorgheni, str.
Selyem, nr.78, jud. Harghita, identificat în CF
57946 Gheorgheni sub nr. top. 3946, 3950,
3951 și 3952/2, precum și în CF 57367 cu nr.
top. 3941, 3942, 3943, 3953 și 3949, în suprafață de 1.199mp, solicitat de reclamantele
Madaras Irina (fostă Gergely) Gergely Ildiko
și Gergely Katalin, cu domiciliul în mun.
Gheorgheni, str.Selyem, nr.78, jud.Harghita,
având ca proprietar tabular decedat pe Kollo
Istvan și Sebestyen Susana. Orice persoană
interesată care pretinde vreun drept asupra
imobilului în cauză este invitată a formula
cererea de opoziție la uzucapiune la Judecătoria Gheorgheni, în dosarul nr. 898/234/2021.
Președinte Florentina Blanca, ss. Indesc.,
Grefier, Nicolae Cătălin Istrate, ss indesc.
l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: Chișineu
Criș, str. Gării, nr. 24, județul Arad. Tel.:
0257/350.692. Fax: 0257.350.231. Operator
3210/2501. Dosar nr.1454/210/2021. Emisă la
25 iunie 2021. Somație. În dosarul civil cu

nr.1454/210/2021 al Judecătoriei Chişineu
Criş, petenta Mara Claudia, domiciliată în
comuna Sintea Mare, nr.314, judeţ Arad, solicită a se constata dobândirea dreptului de
proprietate al acesteia, cu titlu de uzucapiune,
asupra imobilelor înscrise în: -CF nr.307160
Sintea Mare, nr.top 307160, compus din teren
extravilan având categoria de folosinţă teren
arabil, în suprafaţă de 3.900mp şi situat în
tarla nr. 130/1 parcela 795/6/8/1, având
proprietar tabular pe Sereş Ioan; -CF
nr.307158 Sintea Mare, nr.top 307158, compus
din teren extravilan având categoria de folosinţă teren arabil, în suprafaţă de 8.600 mp şi
situat în tarla nr.188 parcela 1020/1/3, având
proprietar tabular pe Sereş Ioan; -CF nr.
307157 Sintea Mare, nr.top 307157, compus
din teren extravilan având categoria de folosinţă teren arabil, în suprafaţă de 1.900 mp şi
situat în tarla nr. 130/1 parcela 795/6/8/2,
având proprietar tabular pe Sereş Ioan; -CF
nr. 307156 Sintea Mare, nr.top 307156,
compus din teren extravilan având categoria
de folosinţă teren arabil, în suprafaţă de 3.500
mp şi situat în tarla nr.124/1 parcela 768/1/3,
având proprietar tabular pe Sereş Ioan; -CF
nr.307155 Sintea Mare, nr. top 307155,
compus din teren extravilan având categoria
de folosinţă teren arabil, în suprafaţă de
2.200mp şi situat în tarla nr. 124/1 parcela
768/1/4, având proprietar tabular pe Sereş
Ioan; -CF nr.307154 Sintea Mare, nr.top
307154, compus din teren extravilan având
categoria de folosinţă teren arabil, în suprafaţă de 4.400mp şi situat în tarla nr.163
parcela 921/3/19, având proprietar tabular pe
Sereş Ioan; -CF nr.307153 Sintea Mare, nr.top
307153, compus din teren extravilan având
categoria de folosinţă teren arabil, în suprafaţă de 4.300mp şi situat în tarla nr.132
parcela 801/1/10, având proprietar tabular pe
Sereş Ioan; -CF nr. 307152 Sintea Mare, nr.top
307152, compus din teren extravilan având
categoria de folosinţă teren arabil, în suprafaţă de 5.100mp şi situat în tarla nr.224
parcela 1157/1/5, având proprietar tabular pe
Sereş Ioan. Toţi cei interesaţi în cauză pot
formula opoziţii la prezenta somaţie, în
termen de 30 de zile de la publicare şi
respectiv afişarea somaţiei, în dosar cu
numărul de mai sus al Judecătoriei Chişineu
Criş. Emis în baza Încheierii din data de
23.06.2021, conform art.130 din Decretul
Lege nr. 115/1938. Termen de afişare pe o
durată de 30 de zile, urmând ca ulterior să ne
comunicaţi procesul verbal de dezafişare a
somaţiei, care să cuprindă inclusiv menţiunea
dacă au fost formulate sau nu opoziţii la
somaţia emisă. Președinte. Grefier.
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
1062/246/2021, formulate de petentul Groza
Moise, cu domiciliul procesual ales la cabinet
avocat Godea Razvan din Arad, str. Iustin
Marsieu nr. 31, jud. Arad, a solicitat inscrierea
dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune, asupra imobilului identificat in CF nr.
2636 Bocsig, cu nr. Top. 858/487/a compus
teren arabil si pasune la Roxin, in suprafata de
5755 mp, imobil asupra caruia difureaza ca
proprietari tabulari intabulat Varcuciu Flore,

cu cota de 1/1, urmand a se proceda la intabularea petentului asupra acestui imobil. Petentul
sustine, ca foloseste acest imobil, asupra caruia
a exercitat o possie pasnica, publica, continua
si nume de proprietar. In urma acesteia sunt
somati, in baza articolului 130 din Decretul
Lege nr. 115/1938, toti cei interesati de indata
sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in termen de o luna de la
aceasta ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii. Prezenta somatie se va afisa
timp de o luna la tabla de afisare a Judecatoriei
Ineu si la Primaria Bocsig.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Complex Ovidiu Melody S.A.
Staţiunea Mamaia, Hotel Florida, J
13/2216/1995, CUI 8290619. Convocare
Subsemnata, Neacsu Maria, în calitate de
administrator unic, convoacă adunarea generală ordinară a acţionărilor Societăţii
Complex Ovidiu Melody - S.A. („Societatea”),
persoană juridică română, cu sediul în Staţiunea Mamaia, Hotel Florida, judeţul
Constanţa, înregistrată la O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Constanţa sub nr. J13/2216/1995,
având CUI 8290619, în data de 05.08.2021,
ora 12.00, la sediul societăţii din staţiunea
Mamaia, Hotel Florida, judeţul Constanţa, cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea repartizării către acţionari de dividende din profitul
realizat nerepartizat la data ţinerii adunării
generale ordinare a acţionarilor. 2. Diverse. În
cazul în care la data şi la ora precizate se
constată că nu sunt îndeplinite condiţiile
necesare pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare, se convoacă o nouă Adunarea
Generală Ordinară, cu aceeaşi ordine de zi şi
în acelaşi loc, în data de 06.08.2021, ora 12.00.
La Adunarea Generală Ordinară vor participa toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de 01.08.2021, stabilită ca
dată de referinţă. Acţionarii pot participa la
adunare direct sau prin mandatari împuterniciţi cu procură specială, ce se va depune la
sediul societăţii până la data de 04.08.2021.
Administrator Unic, Neacsu Maria.

LICITAȚII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu sediul
în mun. Slatina, str. Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului
Local al mun. Slatina nr.182/18.05.2021, la
data de 20.07.2021, ora 10.00, licitație publică
pentru închirierea spațiului destinat comerț
alimentație publică din incinta Clubului
Nautic și de Agrement „Plaja Olt” reprezentând foișor din lemn în suprafață construită la
sol de 27,35mp, iar suprafața utilă de
23,65mp. Procurarea documentației pentru
participarea la licitație se face de la Clubul
Sportiv Municipal Slatina cu sediul în mun.
Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu,
nr.1, jud.Olt, persoană de contact Cirstea
Lidia, telefon/fax: 0349/881.148, e-mail:
csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor
se face la sediul Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de 19.07.2021, ora 12.00.

l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar
CII Cismaru Elena vinde prin licitatie publica
stoc de produse destinate amenajari de
tamplarie pvc la pretul de 68171,67 lei plus
TVA, pret redus cu 45%. Licitatiile vor avea
loc in zilele 6, 7, 9, 19, 21 si 23 iulie, orele 13, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Plaiesilor nr. 47, jud. Prahova. Relatii suplimentare la tel: 0728.878298.

depun, intr-un exemplar original, pana la
data limita de 26.07.2021, ora 16,00 la sediul
Primariei Magurele, sat Măgurele, nr.226,
comuna Măgurele, jud. Prahova, iar licitatia
va avea loc in data de 27.07.2021, ora 10ºº in
aceeasi locatie. Relatii suplimentare la telefon
0244217701 si de la compartimentul Achizitii
publice din cadrul Primariei Magurele,
judetul Prahova.

l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitatie publica echipamente IT si
birotica, proprietatea debitoarei S.C Geonet
Systems SRL, la pretul de 7.412,85 LEI plus
TVA, pret redus cu 5%. Licitatia va avea loc
in zilele de 6, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21 si 23 iulie,
orele 11, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Plaiesilor, nr. 47, jud. Prahova.
Relatii suplimentare la tel: 0728.878298.

l SC Ascent Activ Development SA, prin
lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica
a terenului extravilan in suprafata din acte
5000 mp, masurata de 5002 mp, cu o deschidere la calea publica de aprox. 9 ml, situat in
comuna Paulesti, jud. Prahova, la pretul de
102.000 lei fara TVA, inscris in CF 20709 a
com. Paulesti. Licitatiile publice au loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
05.04.2021, iar pretul de pornire al licitatiei
este redus la 85% fata de cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatiile publice vor
avea loc pe data de: 06.07.2021, 20.07.2021,
03.08.2021, 10.08.2021, 07.09.2021 si
28.09.2021 orele 12.00, la sediul lichidatorului
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, Bl. 33S1,
Cab. 7B Et. 7. Conditiile de participare sunt
mentionate in caietul de sarcini care poate fi
achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar
la pretul de 5.000 lei fara TVA. Relatii suplimentare la tel. 0344104525.

l Consiliul Local al Comunei Măgurele,
judeţul Prahova, în conformitate cu HCL
nr.26 din 21.04.2021 anunţă organizarea licitaţiei, în vederea concesionarii pe o perioada
de 49 ani, a terenurilor în suprafaţă totală de
366.531 mp situate în extravilanul Comunei
Măgurele, sat Măgurele, nr.cadastrale: 23163,
23161, 23156, 23159, 23158, proprietate
privată a Consiliului Local al comunei Măgurele, în vederea desfaşurării de lucrari de
amenajari piscicole. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.07.2021, ora 15,00 de la
compartimentul Achizitii publice din cadrul
Primariei Magurele, judetul Prahova. Ofertele
si documentatia de participare la licitatie se

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile aflate in
patrimoniul SC Tasan Guard SRL, respectiv:
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
autoturism Renault Clio, an fabricatie 2004,
pe motorina, la pretul de 540lei + TVA. Stare
fizica nesatisfacatoare, baie de ulei sparta,
motorul necesita segmentare, cutia de viteze
trebuie inlocuita. Licitatia are loc in baza
Adunarii Creditorilor din data de 03.06.2021,
pretul de pornire al licitatiei fiind redus la
75% fata de cel stabilit in raportul de evaluare
Licitaţiile publice vor avea loc pe data de:
06.07.2021, 13.07.2021, 20.07.2021,
03.08.2021, 10.08.2021, 07.09.2021,
14.09.2021, 21.09.2021, 28.09.2021, 05.10.2021
orele 12:00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa de
participare la licitatie este de 100 lei + TVA.
Relaţii suplimentare 0344/104525.
l S.C. “CITADIN” S.A. IASI, cu sediul in
Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza
procedura “licitatie deschisa”, cu oferte de
pret in plic inchis, in vederea atribuirii
contractului de achizitie: borduri si pavele
autoblocante vibropresate. Procedura de achizitie se va desfasura conform prevederilor
“Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA
Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in “Documentatia de achizitie”.
Documentatia de achizitie va fi postata pe
site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe data de 08.07.2021 pe baza de
cod unic de acces, ce va fi comunicat doar
persoanelor care solicita in scris accesul la
documentatie cu date de identificare clara si
cu declaratie pe propria raspundere privind
siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii unor virusi in sistemul informatic al
societatii.Criteriul care va fi aplicat pentru
evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi depusa la
sediul SC CITADIN SA pana la data de
08.07.2021, ora 10:00. Deschiderea ofertelor
va avea loc la data de 08.07.2021, ora 12:00, la
sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot obtine la tel.:
0751048290.
l Anunţ de atribuire a contractului de închiriere prin licitatie publică a unor terenuri
disponibile din domeniul privat al comunei,
situate în intravilanul comunei Scorţaru Nou,
jud. Brăila. 1.Data publicării anunţului de
licitaţie în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a: Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, nr.79 din 23 aprilie 2021,
conform O.U.G. nr.57/2019; 2.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare:
cel mai mare preţ; 3.Numărul ofertelor
primite şi al celor declarate valabile: 4 oferte

primite, 4 oferte valabile; 4.Denumirea /
numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui
ofertă a fost declarată câştigătoare şi nivelul
chiriei: 1.Denumirea/ Numele: Cochirleanu
Adrian, Adresa: Sat Sihleanu, comuna Scorţaru Nou, CV.12, P.338, Teren intravilan,
Sihleanu, Str. Digului, nr.10, S=1032mp Com
Scorţaru Nou Judeţul Brăila. Nivelul chiriei:
80 lei/an. 2. Denumirea/ Numele: Ardeleanu
Ionut, Adresa: Sat Pitulaţi, comuna Scorţaru
Nou, CV.4, P.31/1, Teren intravilan, Pitulaţi,
Str. Zambilei, nr.1C, S=2148mp, Com Scorţaru Nou Judeţul Brăila. Nivelul chiriei: 95
lei/an. 5. Durata contractului: 25 ani. 6.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Brăila, Calea Călărașilor,
nr.47, cod 810017, județul Brăila, Tel.
0239/613370, fax. 0239/612608, e- mail: registratura.tr-braila@just.ro. 7. Data informării
ofertanţilor despre decizia de stabilire a
ofertei câştigătoare: 24.05.2021.
l Anunț concesiune terenuri. 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 Polovragi, CUI 4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, Polovragi, judeţul GORJ,
telefon 0253476135, fax 0253476015, email
persoană de contact: primariapolovragi@
yahoo.com. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Terenuri intravilane aparținând
domeniului privat al comunei Polovragi,
județul Gorj, destinate construirii de pensiuni
turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii Consiliului Local Polovragi nr. 140 din
20.12.2019 și conform OUG nr. 57/2019, după
cum urmează: 1. Număr cadastral: 35116,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp; 2. Număr cadastral:
35726, Carte Funciară UAT Polovragi: 35726,
suprafața intabulată: 1537 mp; 3. Număr
cadastral: 35723, Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată: 483 mp; 4.
Număr cadastral: 35714, Carte Funciară
UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată:
400 mp; 5. Număr cadastral: 35709, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35709, suprafața
intabulată: 400 mp; 6. Număr cadastral:
35389, Carte Funciară UAT Polovragi: 35389,
suprafața intabulată: 400 mp; 7. Număr
cadastral: 35154, Carte Funciară UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată: 400 mp. 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 financiar-contabilitate, taxe și impozite. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul
financiar-contabilitate, taxe și impozite din
cadrul Primăriei comunei Polovragi, județul
Gorj, strada Drumul lui Burebista, nr. 128,
județul Gorj. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 100 lei / exemplar, se achită cash la
casieria Primăriei comunei Polovragi. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
19/07/2021, orele 16:00. 4. Informaţii privind
ofertele: Oferta proprui-zisă însoțită de toate
celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în
două exemplare, din care un exemplar
original și o copie conformată sub semnătură
de către ofertant, fiecare în câte un plic
distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi
introduse în plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date ce se vor înscrie,
se va menționa obligatoriu în colțul dreapta
sus dacă acestea conțin documentele originale
sau copii. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28/07/2021, orele 15:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Polovragi, județul Gorj, strada
Drumul lui Burebista nr. 128. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Se depun într-un singur exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 29/07/2021,
orele 09:00 la Primăria comunei Polovragi,
județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr.
128. 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: Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada Tudor
Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax
0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
02/07/2021.
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin practician in insolventa
Ciulianu Elena Cozmina, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei M.F.M. Proinvest
Grup SA cu sediul in Bucureşti, Sector 1,
Bucureşti, Sector 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr.
160B, Et. P, Ap.1, CUI 15840944,
J40/14221/2003, cu indeplinirea atributiilor
prevazute de legea 85/2006, conform incheierii de sedinta din data de 08.09.2020
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
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VII a Civila in dosar nr. 27578/3/2013, anunta
scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea M.F.M. Proinvest Grup SA
constand in: in teren in suprafata de 386.50
mp si constructie edificata pe acesta in regim
P+1 in suprafata de 158 mp situat in Oras
Voluntari, Str. Vasile Alecsandri, Nr.1A,
Cartier/Complex Madrid, Jud. Ilfov inscris in
CF 113555 (CF vechi 9442), tarla 24, parcela
445/6/4, lot 31 si drumul de access in cota
indiviza de 139.75 mp la suma de 153.180
Euro exclusiv TVA. Prima vanzare a bunului
imobil apartinand societatii debitoare se va
organiza in data de 06.07.2021, ora 13.00 prin
licitatie publica cu strigare. In cazul in care
bunul imobil nu se va vinde la primul termen
de licitatie, incepand cu 13.07.2021, se vor
organiza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare
zi de marti, la aceeasi ora si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
București, Blvd. 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
bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din București, Blvd. Mircea
Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei
pentru fiecare bun imobil. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare
se pot obtine la tel. 0726.014.837.
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin practician in insolventa
Ciulianu Elena Cozmina, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Dumipit
Comimpex SRL, cu indeplinirea atributiilor
prevazute de Legea 85/2014, conform Hotararii din data de 02.06.2020 pronuntata de
Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 32084/3/2017, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea Dumipit Comimpex SRL constand in
materiale textile din bumbac – 30 de pachete
a cate 40 ml la suma de 1395 Euro exclusiv
TVA. Prima vanzare a bunurilor mobile apartinand societatii debitoare se va organiza in
data de 14.07.2021, ora 13.00 prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunurile
mobile nu se vor vinde la primul termen de
licitatie, incepand cu 14.07.2021, se vor organiza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de
miercuri, la aceeasi ora si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit

la sediul lichidatorului judiciar din București,
Blvd. 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. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl.
M27 Et. 4, ap. 10, sector 3. Costul unui caiet
de sarcini este de 200 lei. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare
se pot obtine la tel. 0726.014.837.
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: Consiliul Local Ghimpați, comuna
Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr.164, județul Giurgiu, cod
poștal 087095, telefon 0764.839.444, e-mail:
primaria_ghimpati2007@yahoo.com, cod
fiscal 5123748. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren arabil extravilan, în suprafață de 257,81Ha, situat în
comuna Ghimpați, județul Giurgiu, tarlalele
T105/1, T105/2, T106/1, T106/2, ce aparține
domeniului privat al comunei Ghimpați,
județul Giurgiu, conform H.C.L. nr.
35/30.06.2021, și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019, art.332-347. 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 Ghimpați, comuna Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr.164,
județul Giurgiu. 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: 10 lei /
exemplar, se achită numerar la casieria
Primăriei Comunei Ghimpați. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 19.07.2021,
ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
27.07.2021, ora 12.00. 4.2. Adresa la care

trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Ghimpați, comuna Ghimpați, Compartimentul Secretariat, Șoseaua București-Alexandria, nr.164, județul Giurgiu. 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:
28.07.2021, ora 12.00, Primăria Comunei
Ghimpați, comuna Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr. 164, județul Giurgiu. 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 Giurgiu,
municipiul Giurgiu, Strada Episcopiei, nr.13,
județul Giurgiu, telefon, 0246/212.725, fax
0374/093.347, e-mail: registratura-tr@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 02.07.2021.
l Municipiului Calafat prin Primar, cu sediul
în Calafat, str. T. Vladimirescu, nr.24, jud.
Dolj. Anunţă vânzarea prin licitaţie publică
cu strigare a bunurilor rezultate din dezafectarea Punctelor termice PT1 PT2 PT8 PT11
PT13 PT14 PT17 situate în Municipiul
Calafat. Licitaţia va avea loc în sediul Primăriei Municipiului Calafat, str. Tudor Vladimirescu, nr.24, în data 28.07.2021, ora 14.00.
-Preţul de pornire al licitaţiei cu strigare
privind valorificarea deşeurilor este 724,71 lei/
tona, fără TVA, fier vechi pe poziţie. Dezafectarea se va realiza pe cheltuiala adjudecatarului licitaţiei. Preţul de pornire nu conţine
contribuţia de 2% la fondul pentru mediu.
-Taxa de participare la licitaţie este de
1.000Lei. -Garanţia de participare la licitaţie
este de 300Lei. -Caietul de sarcini se obţine de
la sediul Primăriei Municipiului Calafat, str.
T.Vladimirescu, nr.24, contra cost, la preţul de
10Lei. Documentele de participare la licitaţia
de vânzare a bunurilor se primesc cu cel mult
5 zile înaintea datei stabilite pentru ţinerea
licitaţiei, dar nu mai târziu de 24 de ore,
înaintea licitaţiei. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Municipiului Calafat, tel/fax:
0251/231.424; 0251/232.884.
l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - societate
în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Dr.Tr.
Severin, str. George Cosbuc nr.3A, Cam.2,
Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:
15195512, J25/302/2016, prin administrator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis, cu sediul ales in Mun. Dr.Tr. Severin,
str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI
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38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918,
prin reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu si Debitoarea, 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, Camera 1, Sc.1, Et. Subsol,
Ap.3, jud.Mehedinti, J25/272/2006, CIF:
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 asociat coordonator Serban Valeriu, Vând
in bloc, la pretul de 4.000 Euro exclusiv TVA /
hectar (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii), conform hotararii adunarii creditorilor din data de 07.06.2021 respectiv din
data de 10.06.2021, urmatoarele bunuri
imobile: - TEREN EXTRAVILAN avand S =
21.022 mp si PLANTATIE VITA DE VIE
(existenta pe acest Teren) avand S = 21.022
mp, cu numar cadastral 50061, inscris in
Cartea Funciara nr. 50061, situat in Tarlaua
80 Parcela 3 – apartinand debitoarei SC
Tecnogreen SRL; - TEREN EXTRAVILAN
avand S = 61.377 mp si PLANTATIE VITA
DE VIE (existenta pe acest Teren) avand S =
61.377 mp, cu numar cadastral 50363, inscris
in Cartea Funciara nr. 50363, situat in Tarlaua
80 Parcela 2 – apartinand debitoarei SC
Tecnogreen SRL; - TEREN EXTRAVILAN
avand S = 347.640 mp si PLANTATIE VITA
DE VIE (existenta pe acest Teren) avand S =
347.640 mp, cu numar cadastral 50364, inscris
in Cartea Funciara nr. 50364, situat in Tarlaua
80 Parcela 1,2 – apartinand debitoarei SC
Tecnogreen SRL; - TEREN EXTRAVILAN
avand S = 131.514 mp si PLANTATIE VITA
DE VIE (existenta pe acest Teren) avand S =
131.514 mp, cu numar cadastral 50365, inscris
in Cartea Funciara nr. 50365, situat in Tarlaua
80 Parcela 4 – apartinand debitoarei SC
Tecnogreen SRL; - TEREN EXTRAVILAN
avand S = 53.591 mp si PLANTATIE VITA
DE VIE (existenta pe acest Teren) avand S =
53.591 mp, cu numar cadastral 50366, inscris
in Cartea Funciara nr. 50366, situat in Tarlaua
80 Parcela 3 – apartinand debitoarei SC
Tecnogreen SRL; -Teren si vita de vie in
suprafata de 36.933 mp., nr. CF 50046 si nr
cadastral 50046 – apartinand debitoarei SC
D&G Agricolture Enterprise SRL; situate in
extravilanul comunei Pãtulele, Judeţul Mehedinţi. Total suprafata de teren valorificata in
bloc: 652.077 mp. Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 260.830,80 EURO exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate
mai sus detine un drept de ipoteca legala
creditorul Mollificio Bortolussi SRL si creditorul Cabinet Av. Predescu Daniela. Licitaţia
va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr. Severin, str.Zabrautului nr.7A,
jud.Mehedinti la data de 09.07.2021, orele
14:30. Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile il reprezinta Sentinta nr. 8
din data de 11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC

Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios
Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2726/101/2018, respectiv 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. Participarea la
licitaţie este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL deschis la Banca Romanea s c a S . A . , s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100083622047, pana la data de
08.07.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire al licitatiei, respectiv
suma de 24.608,76 EURO exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii) din totalul de 246.087,60 EURO
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii) precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 1.000,00
lei+TVA. De asemenea, participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei SC
D&G Agricolture Enterprise SRL deschis la
Banca Romaneasca S.A., sub nr. RO11BRMA
0999100087949896, pana la data de
08.07.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire al licitatiei, respectiv
suma de 1.477,32 EURO exclusiv TVA (echi-

valentul in lei la cursul BNR din ziua platii)
din totalul de 14.773,20 EURO exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii), precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 1.000,00 lei + TVA.
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 au fost achitate garanțiile de licitație precum și contravaloarea
caietului de sarcini 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, 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. SC Tecnogreen SRL SI SC D&G
Agricolture Enterprise SRL prin administror
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala
Timis, prin ec. Serban Valeriu.

PIERDERI
l Pierdut Licență pescuit -Nr.Tl.0102 din
16.03.2020, nr. navei: 3-6187 Tl. Nume Proprietar-Caba Valentin.
l Pierdut Licență pescuit -Nr.Tl.0233,
din.11.07.2017, nr. navei: 3-5256 Tl. Nume
Proprietar-Caba Valentin.
l Pierdut Certificat tonaj -Nr. Navei -6186
-Tl, nr.certificat -11309 -Ct, din.25.02.2020.
l Pierdut Certificat Tonaj -Nr.Navei -5256-Tl,
Nr.Certificat -Ruc 82350 CT, din.20.09.2016.
l Pierdut Raport inspecție pt ambarcațiune
pescuit, nr.5256 Tl, nr.raport Ri 137909 SL,
din 23.12.2019.
l Pierdut Permis navigație pt ambarcațiune
pescuit, nr.5256 Tl, nr- pn 137909 SL, din
23.12.2020.
l Pierdut Raport inspecție pt ambarcațiuni pescuit
nr. 6187.Tl, nr.raport.11309-R, din 25.02.2020.
l Pierdut Permis navigație pt ambarcațiune
pescuit nr.6187-Tl, nr.11309-PN, din 25.02.2020.
l Pierdut Certificat de înregistrare firma -Caba
Ghe Valentin PFA, nr.F36/639/09.08.2006 din
03.05.2010, sr.bnr 2400266.

l Kiparom Grup SRL, cu sediul în Oraş
Pantelimon, Str.Cernica, Nr.94, Parter,
Camera 2, Județ Ilfov, CUI: 16092221,
J23/2346/2011, declar pierdută și nulă ștampila societății nr.2.
l Pierdut atestat profesional de transport
marfă (CPI) eliberat de ARR Dâmbovița pe
numele de Prodan Alexandru George. Îl
declar nul.
l Doresc să declar pierdute următoarele
documente: Carnet de marinar, nr. de înmatriculare 4234CT, înmatriculat la Constanța pe
numele Bărbulescu Nicolae, pe funcția de șef
timonier maritim, Serie 078695, înregistrat la
Autoritatea Navală Română, Constanța și
Pașaport, Nume Bărbulescu Nicolae,
România, seria: 054458668, domiciliat în
Măneciu, Prahova, România.
l Prin prezenta se anuleaza apartia anuntului din cotidianul national Jurnalul, data
de 2 iulie 2021. Anuntul a aparut dintr-o
eroare: “Transilvaneanu C. Mandita Întreprindere Individuala declara pierdute și nule
urmatoarele: Certificatul de înregistrare cu
numărul de ordine în registrul comerțului
F39/418/11.11.2020, seria B nr. 4142401,
C U I 4 3 3 1 5 4 9 5 ș i R e z o l u ț i a n r.
7362/11.11.2020 împreună cu toate certificatele constatatoare.”

