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OFERTE SERVICIU

CITAȚII

l SC Fagforest Wood Prod And
Trade Co SRL angajează pentru
fabrica sa, din com. Bretea
Romana, sat Bretea Streiului,
jud.Hunedoara, muncitori calificați/necalificați, producție
cherestea, salariu 2.500Lei în
mână și cazare gratis. Relații la
tel.0744.665.656.

l Dosar Nr. 108/238/2020 .
Grosu Liliana este citata la
Judecatoria Gurahont pentru
data de 11.08.2020 , Ora 9:00,
pentru stabilire locuinta minor.

l Academia Română -Filiala
Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv.Mihai Viteazu, nr.24,
jud.Timiș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: 1 post
Inspector de specialitate IA cu
normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Biroului
Resurse Umane din cadrul
Compartimentului Financiar
Contabilitate de la Filiala Timișoara a Academiei Române,
conform H.G.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de
27.08.2020, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 01.09.2020,
ora 10:00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: -studii economice:
-superioare absolvite cu diplomă
de licență sau -studii ciclul I
Bologna; -vechime în muncă:
minim 7 ani în specialitate.
Competențe: -competențe
Microsoft Office, resurse umane,
precum și programe de gestiune
și contabilitate; -experiență în
contabilitate și salarizare în
domeniul bugetar. Cunoștințe:
-cunoașterea legislației în domeniul resurselor umane, cunoștințe
în
domeniul
financiar-contabil. Abilități:
-capacitatea de a respecta termenele impuse de legislația în
vigoare, capacitate de organizare
a muncii proprii, de gestionare a
timpului, de asumare a responsabilităților. 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 Academiei Române -Filiala Timișoara,
cu sediul în Timișoara, Bd.
Mihai Viteazu, nr. 24, parter,
cam.18, Biroul de Resurse
Umane. Relaţii suplimentare la
sediul: Academiei Române
-Filiala Timișoara, cu sediul în
Timișoara, Bd. Mihai Viteazu,
nr. 24, parter, cam. 18, persoană
de contact: Alexandra Gheran,
telefon 0739.947.775.

l Dosar Nr . 1407/238/2019 .
Sircuta Gheorghe este citat la
Judecatoria Gurahont pentru
data de 11.08.2020, ora 9:00,
pentru uzucapiune.
l Dosar Nr. 199/238/2020 .
Mandl Francisc , Mandl Ileana
Si Mandl Antoniu sunt citati la
Judecatoria Gurahont pentru
data de 29.09.2020 ora 9:00,
pentru partaj.
l Citaţie în vederea dezbaterii
succesiunii privind defunctul
Oprică Ioan, decedat la data de
22.02.2014, cu ultimul domiciliu
în Bucureşti, str. Pravăţ nr. 4,
Sector 6, moştenitorii sunt aşteptaţi la B.I.N. Nemesis, cu sediul
Bucureşti, P-ţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, cam. 65, în
data de 18.08.2020, orele 14:00.
l Se citează pârâtul Stanciu
Aurel Silviu, cu ultimul domiciliu cunoscut în com.Mogoșani,
sat Mogoșani, nr. 99, județ
Dâmbovița, pentru data de
31.08.2020, în intervalul
orar 12:00-13:00, la Judecătoria
Găești, cu sediul în oraș Găești,
str. Nicolae Titulescu, nr. 13,
județ Dâmbovița, în dosarul
nr.411/232/2020, având ca obiect
„stabilire domiciliu minor”,
reclamanta fiind Pantaia Angelica, în legătură cu minora
Stanciu Alexandra Georgiana,
născută la 13.01.2008.
l În baza dispoziției Judecătoriei Tg.Secuiesc, se emite
prezenta somație, prin care se
aduce la cunoștința publică
faptul, că:pe rolul acestei
instanțe este înregistrat dosarul
civil nr.1137/322/2020, privind
pe petenții Boc Dumitru și Boc
Lenuța-Ana ambii domiciliați în
comuna Zăbala, sat Zăbala nr.
1072, jud.Covasna, având ca
obiect dobândirea de către
petenți a dreptului de proeprietate prin uzucapiune, de peste 20
de ani, în baza prev.art.28,alin.1
din Legea nr.115/1938, Legea
nr.7/1996-Regulamentul de organizare și funcționare ANCP,
asupra imobilului înscris în CF
nr.24523-Zăbala, nr.top.3771/2,
provenită din CF vechi nr.514-

Pava, având ca proprietar
tabular pe numiții:Csubuk Janos
decedat în data de 29.06.1945 și
Csubuk Ana-(Boc) decedată la
data de 23.10.1976. Opoziția
trebuie formulată de cei interesați în termen de o lună/(30 zile)
de la publicarea somației.
l România, Birou Individual
Notarial „Simescu Gheorghe”,
sediul Caransebeș, str. N.
Bălcescu, nr. 3, et. 1, ap. 2, Jud.
Caraș-Severin. Licență funcționare nr.274/3371 /14.08.2014.
Telefon: 0255.516.417, fax
0255.518.012. Dosar nr.83/2020.
Citație către Ripciuc Alina,
născută Cîmpeanu cu ultimul
domiciliu cunoscut în Timișoara,
strada Ion Ionescu de la Brad,
bloc A67, etaj 2, apartament 11,
județ Timiș. Prin prezenta vă
rugăm să vă prezentați la biroul
nostru în data de 06 august
2020, ora 10:00, în vederea
dezbaterii succesiunii privind pe
defunctul Câmpeanu Petru,
CNP 1350711110649, decedat la
data de 18.06.2019, cu ultimul
domiciliu în localitatea Copăcele, numărul 114A, judeţ
Caraş-Severin. Veți aduce toate
actele ce le dețineți în legătură
cu acestă succesiune (testamente, extrase de carte
funciară), certificate de stare
civilă (naștere, căsătorie, adopțiune, deces) și actul de identitate. În caz de neprezentare la
termen, dezbaterile vor avea loc
în lipsă și se va proceda conform
legii.
l România, Birou Individual
Notarial „Simescu Gheorghe”,
sediul Caransebeș, str. N.
Bălcescu, nr. 3, et. 1, ap. 2, Jud.
Caraș-Severin. Licență funcționare nr.274/3371 /14.08.2014.
Telefon: 0255.516.417, fax
0255.518.012. Dosar nr.83/2020.
Citație către Cîmpeanu Adrian,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Timișoara, strada Ion Ionescu de
la Brad, bloc A67, etaj 2, apartament 11, județ Timiș. Prin
prezenta vă rugăm să vă prezentați la biroul nostru în data de 06
august 2020, ora 10:00, în
vederea dezbaterii succesiunii
privind pe defunctul Câmpeanu
Petru, CNP 1350711110649,
decedat la data de 18.06.2019, cu
ultimul domiciliu în localitatea
Copăcele, numărul 114A, judeţ
Caraş-Severin. Veți aduce toate
actele ce le dețineți în legătură
cu acestă succesiune (testamente, extrase de carte
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funciară), certificate de stare
civilă (naștere, căsătorie, adopțiune, deces) și Actul de identitate. În caz de neprezentare la
termen, dezbaterile vor avea loc
în lipsă și se va proceda conform
legii.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Arad se afla
dosarul nr. 5656/55/2020 cu
termen de judecata la data de
10.09.2020, ora 09:00, prin care
reclamantul Lengyel- Fischer
Ladislau Pavel solicita dobandirea prin uzurpaciune a dreptului de proprietate asupra
imobilului situat in satul Peregu
Mic, nr. 368, inscris in CF vnr.
303477 Peregu Mare, cu nr. top.
1302, teren intravilan, in suprafata de 990 mp., cu casa, proprietatea tabulara a defunctilor
Veres Balint, Veres Lajos, Veres
Sandor, Veres Valentin, Simon
Iuliana, Veres Ludovic, Simon
Lidia si Simon Iuliana. Persoanele interesate pot face opozitie
la numarul de dosar indicat mai
sus in termen de o luna de la
data publicarii prezentei somatii.
l Prin cererea inregistrata sub
dosar nr.128/238/2020 la Judecatoria Gurahont , petenta Jinga
Viviana Maria solicita dobindirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF 301315
Halmagiu , top 87 Poienari ,
arabil in suprafata de 4569 mp si
CF 301316 Halmagiu , top 88
Poienari , arabil in suprafata de
2073 mp, aflat in proprietatea
numitilor Dusan Fila mar.Golea,
Dusan Salvina min., Dusan Ioan
min. si Mihit Traian.Toti cei
interesati sunt somati sa formuleze opozitie , deoarece , in caz
contrar, se va trece la judecarea
cererii in termen de 30 de zile de
la emiterea celei din urma publicatii .
l Prin cererea inregistrata sub
dosar nr.534/238/2020 la Judecatoria Gurahont , posesorul
Negru Stefan solicita dobindirea
dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului
inscris in CF 300580 Dieci , top
379-380/a , intravilan in suprafata de 1440 mp si CF 303116
Dieci , top 380/a/1 , intravilan in
suprafata de 1439 mp, aflate in
proprietatea numitelor Negru
Iosana min. si Serb Iuliana nasc.
Dascau . Toti cei interesati sunt
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somati sa formuleze opozitie ,
deoarece , in caz contrar, se va
trece la judecarea cererii in
termen de 30 de zile de la
emiterea celei din urma publicatii .
l Prin cererea inregistrata sub
dosar nr.494/238/2020 la Judecatoria Gurahont , posesorul Pag
Ioan solicita dobindirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 24/72 din
imobilul inscris in CF 301322
Halmagiu, top 433/1 , intravilan
in suprafata de 3280 mp, aflat in
proprietatea numitilor Busa
Arsenie si Busa Gheorghe.Toti
cei interesati sunt somati sa
formuleze opozitie , deoarece , in
caz contrar, se va trece la judecarea cererii in termen de 30 de
zile de la emiterea celei din urma
publicatii.
l Prin cererea inregistrata sub
dosar nr.355/238/2020 la Judecatoria Gurahont, posesorul Pana
Denis Mario, prin tutore Albac
Lucica , solicita dobindirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului inscris
in CF 300211 Virfurile, top 1589,
aflat in proprietatea numitilor
Crainic Elena , Crainic Ioan ,
Crainic George , Crainic Maria ,
Crainic Dumitru , Stiop Toma ,
Crainic Irina si Crainic Nicolae.
Toti cei interesati sunt somati sa
formuleze opozitie , deoarece , in
caz contrar , se va trece la judecarea cererii in termen de 30 de
zile de la emiterea celei din urma
publicatii .
l Se aduce la cunostinta ca pe
rolul Judecatoriei Arad in
dosarul nr.5105/55/2019 se
judeca cererea petentei Federalcoop Arad- Societatea Cooperativa de consum, cu sediul in
Arad, B-dul. Revolutiei, nr. 50,
CUI 1688596/1992, nr. de ordine
in Registrul Comertului
CO2/34/2005, reprezentata de
Varga Gabriela-Luminita in calitate de presedinte, prin care
solicita sa se stabileasca ca a
dobandit dreptul de proprietate
cu titlu de uzurpaciune asupra
imobilului situat in Arad, B-dul.
Revolutiei, nr. 50, inscris in
c.f.344728 Arad, in concret
asupra constructiilor inscrise in
c.f. anume: - C2 – cladire birouri
in suprafata de 384 m.p.; -C3constructii anexe-sopron, in
suprafata de 621 m.p.; -C4constructii anexa in suprafata de
161 m.p., precum si a cotei de
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teren aferent acestora, adica a
cotei parti de 1564/1970 m.p. din
terenul intravilan cu nr.top.
344728, si sa se dispuna
inscrierea acestui drept in cartea
funciara. Persoanele interesate
pot face opozitie la numarul de
dosar indicat mai sus pana la
termenul de 16 septembrie 2020.

DIVERSE
l Truți Iluță, anunță publicul
interesat asupra etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se
supune evaluării impactului
asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului
asupra corpurilor de apă, în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Construire
casă D+P+M, împrejmuire și
piscină” propus a fi amplasat în
c o m . G i r o c , s t r. S a l a j , C F
nr.401740, jud.Timiș. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Timiș,
din localitatea Timișoara, Bv.
Liviu Rebreanu, nr.18-18A, jud.
Timiș, în zilele de luni-joi, între
orele 08:00-16:30 și vineri între
orele 08.00-14.00, precum și la
următoarea adresă de internet:
http://apmtm.anpm.ro -secțiunea acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina
de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
l Anunț public. SC Lidl
Discount SRL cu sediul în sat
Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, DN 72 Crângul lui Bot,
km 73+810, județul Prahova,
anunţă public solicitarea de
obținere a autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul „Supermarket
Lidl” amplasat în municipiul
Piatra Neamț, str. Bistriței, nr. 1,
județul Neamț. Eventualele
propuneri şi sugestii din partea
publicului privind activitatea
menţionată vor fi transmise în
scris şi sub semnătură la sediul
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Neamț, municipiul
Neamț, Piața 22 Decembrie
nr.5, Fax: 0233.215.049, E-mail:
office@apmnt.anpm.ro în zilele
de luni–joi, între orele 8:0016:30, vineri 8:00-14:00.
l Unitatea administrativ-teritorială Giurgița, din judeţul Dolj,

anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale
nr.10, începând cu data de
10.08.2020, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei Giurgița, conform art.14 alin.(1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare decât cele menționate mai
sus nu vor fi luate în considerare.
l Subsemnatul Tripunescu
Andrei, domiciliat în localitatea
Arad, str. Clujului, Nr. 123,
Județul Arad, intenționează să
solicite de la Administrația
Bazinală de Apă Banat, Avizul
de gospodărire a apelor pentru
proiectul “Construire Casă De
Vacanță, Anexe Gospodărești,
Împrejmuire Și Branșament
Electric, Localitatea Divici,
Comuna Pojejena, Județul
Caraș - Severin” În cadrul
proiectului vor rezulta periodic
ape uzate menajere ce se vor
colecta în bazinul vidanjabil
etanș din incintă, urmând a fi
vidanjate de un operator autorizat, care le va transporta la
stația de epurare din zonă.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină
informații suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa menționată. Persoanele
care doresc să transmită observații, sugestii și recomandari se
pot adresa solicitantului, după
data de 06.08.2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Al Adunarii
Generale Ordinare A Actionarilor Simex S.A. cu sediu in
Bucuresti, str.Art. Grigore
Cerchez nr.12, et.2, camera 5,
J40/45/1991, CUI-1555360
Administratorul unic al Simex
S.A. (“Societatea”), cu sediu in
Bucuresti, str.Arh. Grigore
Cerchez nr.12, et.2, camera 5,
sect.1, avand Codul Unic de

Inregistrare nr.1555360 si
numar de ordine in Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/45/1991, in
baza prevederilor art.111,
art.117 si art.118 din Legea nr.
31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, precum si in baza art.12
si 13 din Actul Constitutiv al
Societatii, convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor Simex S.A. in data de
31.08.2020, ora-10:00, la sediul
Societatii din Bucuresti, str.Arh.
Grigore Cerchez nr.12, et.2,
camera 5, sect.1. In cazul in
care in data de 31.08.2020 nu se
intruneste cvorumul cerut de
dispozitiile legale si statutare
pentru validitatea deliberarilor
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor, se convoaca a doua
Adunare Generala Ordinara a
Actionarilor Simex S.A. pentru
data de 01.09.2020, ora-10:00,
la sediul Societatii din Bucuresti, str.Arh. Grigore Cerchez
nr. 12, et.2, camera 5, sect.1, cu
aceeasi ordine de zi. Data de
referinta pentru actionarii
indreptatiti sa participe si sa
voteze in Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor Simex
S.A. este 17.08.2020. Ordinea de
zi a Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor propusa de
Administratorul Unic este
urmatoarea: 1.Aprobarea
prelungirii mandatului de administrator unic al domnului
Gruia Bogdan cu o noua perioada de 4 ani, pana la data
15.05.2024.
l Administratorul Unic al
Societăţii Debrocons SA, cu
sediul social în Municipiul
Galați, str. Henri Coandă, nr. 5,
cam. 15, jud. Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de
pe lângă Tribunalul Galați sub
nr. J17/1389/2004 şi cod unic de
înregistrare CUI:16732517
(denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu
prevederile art.117 din Legea
nr.31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum
şi ale Actului Constitutiv al
Societăţii, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţio n a r i l o r, p e n t r u d a t a d e
07.09.2020, ora 13:00, în Municipiul Galați, str. Henri Coandă,
nr. 5, cam. 15, jud. Galați. În
cazul în care Adunarea nu se
întruneşte legal şi statutar în
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Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
data menţionată, Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor se vor organiza în data
de 08.09.2020, la aceeaşi oră şi
în acelaşi loc. Au dreptul să
participe și să voteze în cadrul
adunării generale toți acţionarii
înregistraţi înregistrati în
evidenţele Societăţii- în registrul
acţionarilor şi în evidenţele
Oficiului Registrului Comerţului la sfârşitul zilei de
28.08.2020 considerată, în
conformitate cu prevederile
art.123 alin.(2) din Legea
nr.31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru
ţinerea Adunărilor. Ordine de
zi: 1. Aprobarea vânzării de
urgență a următoarelor imobile
din patrimoniul societății, în
vederea stingerii obligațiilor la
bugetul statului și local, precum
a altor obligații și datorii
restante ale societățtii, sau
oprirea procedurilor de executare silită, conform deciziilor
administratorului unic, la
prețurile stabilite prin rapoarte
de evaluare, și împuternicirea
acestuia să reprezinte societatea
în fata notarului public sau a
altor persoane și autorități, dacă
este necesar, cu posibilitatea de
substituire: -Ambarcațiune de
agrement Perfect Scents, cu
număr oficial 1148502, alt
număr MDNA4023H203, anul
de fabricație 2002, portul
marcat pe ambarcațiune „Cape
Coral, FL” construită din fibră
de sticlă, cu propulsie mecanică,
cu o lungime de 33 de picioare
(10,06m), cu o lățime de de 11,5
picioare (3,51m), pescaj de 6,6
picioare (2,02m), construită în
Arlington, WA”; -Suprafața de
35,3262ha teren cu vegetație
forestieră, compusă din următoarele sole, după cum urmează:
9ha 762mp sola 9, ua 143 UP IV
înscrisă în CF 35/N/Boghicea,
NCP 44; 12ha 3100mp sola 9,
ua 144 UP IV înscrisă în CF
35/N/Boghicea, NCP 44; 13ha
9400mp sola 9, ua 145 UP IV
înscrisă în CF 35/N/Boghicea,
NCP 44; Suprafața de
45,3262ha teren cu vegetație
forestieră, compusă din următoarele sole, după cum urmează:
10ha sola 14, ua 139 UP IV
înscrisă în CF 36/N, UAT
Boghicea, NCP 45, 12ha
2.962mp sola 9, ua 143 UP IV
înscrisă în CF 35/N/Boghicea,
NCP 44; 11ha 2200mp sola 9,
ua 144 UP IV înscrisă în CF
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35/N/Boghicea, NCP 44; 11ha
8100mp sola 9, ua 145 UP IV
înscrisă în CF 35/N/Boghicea,
NCP 44. 2. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului unic
pentru a redacta și semna hotărârea AGEA adoptată, şi să
efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul
Registrului Comerțului şi
pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Acţionarii se vor
putea prezenta personal sau îşi
pot numi reprezentant la
adunările generale. Reprezentarea acţionarilor se poate face
şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri
speciale. Procurile speciale şi
buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de
către acţionari se vor depune în
original la sediul ales în Convocator până cel târziu la data de
03.09.2020, ora 10:00, prin înregistrarea acestora sau prin poştă
cu confirmare de primire, astfel
încât să poată fi înregistrate la
societate până la data şi ora
anterior menţionate. Accesul
acţionarilor îndreptăţiti să
participe la adunarea generală
este permis prin simpla probă a
identităţii acestora, făcută cu
actul de identitate, iar în cazul
acţionarilor reprezentaţi cu o
copie a procurii speciale şi actul
de identitate al reprezentantului. Materialele de şedinţă pot
fi consultate la sediul ales în
Convocator, în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 10:0015:00, începând cu data
publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Începând cu aceeaşi dată acţionarii
interesaţi pot solicita transmiterea procurilor speciale şi buletinelor de vot prin
corespondenţă. Informaţiile
suplimentare precum şi solicitările se pot obţine/transmite prin
e-mail: office.secretariat.sa@
gmail.com

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru Lucrări de
proiectare, furnizare și execuție
instalații bazine interioare
pentru realizarea contractului
având ca obiect „Modernizare și
reabilitare Parc Pante-
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şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
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limon”. „Documentația de atribuire” se poate solicita la adresa
de email: achizitii@as3-strazi.ro
sau la adresa din Șoseaua Gării
Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3, București. Data
limită de depunere a ofertelor
este 14.08.2020, ora 10:00.
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru servicii de impermeabilizare a betonului și protejarea fier betonului din
structură, față de vaporii de clor
și alți agenți chimici, la clădirea
C 1 d in c a d r u l proi e c tul ui
„Modernizare și Reabilitare Parc
Pantelimon”. „Documentația de
atribuire” se poate solicita la
adresa de email: achizitii@
as3-strazi.ro sau la adresa din
Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M
(Parc Pantelimon), Sector 3,
București. Data limită de depunere a ofertelor este 14.08.2020,
ora 10:00.
l Primăria și Consiliul Local al
comunei Recea organizează la
sediul din localitatea Recea, str.
Primăriei, nr. 2, în data de
28.08.2020, ora 12:00, Licitație
Publica Cu Strigare, pentru
închirierea următoarelor spatii:
- Clădirii Anexa identificata cu
nr. cadastral 53317- C2, UAT
Recea, localutatea Sasar, str. 1
Decembrie, nr. 186; - Subsol în
suprafață de 75 mp, de la
Centrul Comunitar din localitatea Sasar, str. Eroilor, nr. 107.
Planul de amplasare, caietul de
sarcini, condițiile de participare
și informații suplimentare se pot
obține de la Primăria comunei
Recea, telefon 0262287240,
0262287202 sau E-mail: office@
primăria-recea.ro
l Societatea AS3 -Administrare
Străzi S3 SRL, intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru lucrări de proiectare, furnizare și execuție fațade
ventilate decorative exterioare și
tâmplării exterioare tip perete
cortină pentru Clădire C1, din
cadrul proiectului „Modernizare
și Reabilitare Parc Pantelimon”.
„Documentația de atribuire” se
poate solicita la adresa de email:
achizitii@as3-strazi.ro sau la
adresa din Șoseaua Gării Cățelu,
nr.1M (Parc Pantelimon), Sector
3, București. Data limită de
depunere a ofertelor este
07.08.2020, ora 17:00.

l Primăria municipiului
Alexandria, cu sediul în str.
Dunării nr.139, cod fiscal
4652660, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Alexandria nr. 201/29.06.2020, organizează licitaţie publică pentru
vânzarea unui teren în suprafaţă
de 61,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al
municipiului Alexandria, cu
numarul cadastral 25982, situat
în strada Bucureşti, zona Bloc
212. Licitaţia va avea loc în data
de 01.09.2020 ora 10.00 la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi
studiată şi achiziţionată, contra
cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul
Gestionare Patrimoniu Public şi
Privat. Împotriva licitaţiei se
poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contencios u l u i a d m i n i s t r a t i v, c u
modificările şi completările
ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul
Gestionare Patrimoniu Public şi
Privat din cadrul Primăriei
municipiului Alexandria, telefon
0247317732, int.132. Clarificările privind licitaţia se pot obţine
maxim până la data de
25.08.2020.
l Primăria municipiului
Alexandria, cu sediul în str.
Dunării nr.139, cod fiscal
4652660, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Alexandria nr. 200/29.06.2020, organizează licitaţie publică pentru
vânzarea unui teren în suprafaţă
de 1458,00 mp, aparţinând
domeniului privat de interes
local al municipiului Alexandria,
cu numărul cadastral 26181,
situat în Şoseaua Drum de
Centură. Licitaţia va avea loc în
data de 03.09.2020 ora 10.00 la
sediul Primăriei Municipiului
Alexandria, str.Dunării, nr.139.
Documentaţia de licitaţie poate
fi studiată şi achiziţionată,
contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu
Public şi Privat. Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în
condiţiile Legii 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare. Informaţii suplimentare
se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat
din cadrul Primăriei munici-

piului Alexandria, telefon
0247317732, int.132. Clarificările privind licitaţia se pot obţine
maxim până la data de
27.08.2020.
l Prunus Confort Design SRL
prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
individuală masina rindeluit
D700 (1024 lei), circular formatizat D2800 (836 lei), fierastrau
cu panglica (270 lei), cabina
lacuit (1056 lei), fierastrau
circular Astra (1024 lei), masina
prelucrat parchet (2720 lei),
masina retezat capete (1111 lei),
masina de frezat cu lant (2129
lei), masina de ambalat (306 lei),
ciclon absortie rumegus (106 lei)
și vânzare în bloc diferite modele
de ferestre și uși din lemn la
prețul de 7576 lei. La prețurile
menționate se adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în data de
12.08.2020, 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 ziua de 19.08.2020
aceeaşi oră, în acelaşi loc.”.
Asesoft Technologies SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică următoarele
bunuri mobile: cameră termoviziune (5696 lei), 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
12.08.2020, 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 ziua de
19.08.2020 aceeaşi oră, în acelaşi
loc. Etiss Confexim SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică următoarele
bunuri mobile: masina automata
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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 12.08.2020, 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 în ziua de 19.08.2020,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
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 Joița,
strada Calea Bucureşti, nr. 156,
Comuna Joița, județul Giurgiu,
telefon/fax 0246.252.250,
0246.252.168, e-mail: primariajoita@yahoo.com, cod fiscal
5718320. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special
descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
închiriat: spațiu cu destinația de
Cabinet medical individual
-medicină de familie, 53mp,
situat în Comuna Joița, sat
Joița, strada Calea București, nr.
252A, spațiu ce aparține domeniului public al Consiliului Local
Joița, județul Giurgiu, conform
H.C.L. nr.32/30.07.2020 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții Publice. 3.2.

GATA!
Simplu, nu?

Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care
se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire:
Compartimentul Achiziții, din
cadrul Primăriei Comunei Joița,
strada Calea Bucureşti, nr. 156,
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: 10Lei/exemplar,
se achită numerar la casieria
Primăriei Comunei Joița.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.08.2020,
ora 14:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 26.08.2020,
ora 15:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Joița, strada Calea
Bucureşti, nr. 156, județul
Giurgiu, Compartimentul Achiziții. 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: 27.08.2020, ora
11:00, Primăria Comunei Joița,
strada Calea Bucureşti, nr. 156,
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,
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:
03.08.2020.
l U.A.T.Comuna Dumbrava
Roşie, jud. Neamţ, cu sediul în
comuna Dumbrava Roşie, str.
Dumbravei, nr. 68, cod poștal
617185, CUI 2613109,
tel.0233.282.494, fax 0233.282.767,
organizează în data de 26.08.2020,
ora 12.00, licitaţia publică -concesionare prin negociere directă a
suprafeţei de 253mp, teren aflat în
domeniul public al comunei
Dumbrava Roşie, situat în intravilanul comunei Dumbrava Roşie,
strada Dudului, teren aferent
imobilului Fierărie, propietatea
domnului Ichim Epifanii. Informaţii privind obiectul închirierii:
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Obiectul concesiunii îl reprezintă
concesionarea terenului în suprafaţă de 253mp, situat în intravilanul comunei Dumbrava Roșie,
jud.Neamţ, aparţinând domeniului public al comunei
Dumbrava Roşie, proprietate
publică a comunei Dumbrava
Roşie, teren aferent imobilului
„Fierărie” proprietatea domnului
Ichim Epifanii. Documentaţia de
atribuire a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Dumbrava Roşie, jud.
Neamţ, nr. 75, din 31.07.2020 și
conţine: Informaţii generale
privind concedentul, denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa
de-mail a persoanei de contact
etc.; Caietul de sarcini; Instrucţiuni privind organizarea și desfăşurarea procedurii concesionare
prin licitaţie publică; Instrucţiuni
privind modul de elaborare și
prezentare a ofertelor; Informaţii
privind stabilirea ofertei câştigătoare; Instrucţiuni privind modul
de utilizare a căilor de atac; Informaţii referitoare la clauzele
contractuale obligatorii, formulare. Modalităţile de intrare în
posesia documentaţiei de atribuire: La sediul U.A.T.Comuna
Dumbrava Roșie, jud.Neamţ, din
str.Dumbravei, nr.68, de luni până
vineri între orele 08:00-14:00 sau
de pe site-ul U.A.T.Comuna
Dumbrava Roșie: wwwprimariadumbravarosie@yahoo.com. Data
limită până la care se pot solicita
clarificări este de 13.08.2020, ora
14:00. Data limită până la care se
poate răspunde la solicitările de
clarificări 19.08.2020, ora 14:00.
Informaţii privind ofertele: Data
limită pentru depunerea ofertelor
este 26.08.2020, ora 12:00. Ofertele
se depun la Registratura Primăriei
Comunei Dumbrava Roşie, str.
Dumbravei, nr. 68, judeţul Neamţ,
cod poștal 617185. Ofertele se
depun într-un exemplar. Şedinţa
publică de licitaţie se va desfăşura
l a s e d i u l U . A . T. C o m u n a
D u m b r a v a R o ş i e , d i n s t r.
Dumbravei, nr. 68, în data de
26.08.2020, ora 12:00. Soluţionarea litigiilor apărute în legătura
cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea
contractului de concesiune,
precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificările ulterioare. Anunţul
de licitaţie a fost transmis spre
publicare în data 05.08.2020.

l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Consiliul Local Fârdea, comuna
Fârdea, nr.107, județul Timiș,
telefon 0256.320.793, fax
0256.335.459, e-mail: primaria_
firdea@yahoo.com, cod fiscal
4483846. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie
concesionat: -teren în suprafață
de 1.000mp, situat în intravilanul localităţii Fârdea,
CF403500 127-128/1/a/1/2,
proprietate privată a Comunei
Fârdea, conform H.C.L.
30/31.07.2020 și temeiului legal:
O.U.G. 57/03.07.2019; -teren în
suprafață de 1.000mp, situat în
intravilanul localităţii Fârdea,
CF403501 127-128/1/a/1/3,
proprietate privată a Comunei
Fârdea, conform H.C.L.
31/31.07.2020 și temeiului legal:
O.U.G. 57/03.07.2019; -teren în
suprafață de 165mp, situat în
intravilanul localităţii Gladna
Română, CF400002 Top 64/1,
proprietate privată a Comunei
Fârdea, conform H.C.L.
32/31.07.2020 și temeiului legal:
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei
Fârdea, comuna Fârdea, nr.107,
județul Timiș. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.08.2020, ora 16:00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 26.08.2020, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei
Fârdea, Compartimentul Secretariat, comuna Fârdea, nr. 107,
județul Timiș. 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 şi locul la care
se va desfăşura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor:
26.08.2020, ora 11:00, la sediul
Primăria Comunei Fârdea,
comuna Fârdea, nr. 107, județul
Timiș. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce: Judecătoria Oraşului
Făget, Făget, str. 1 Decembrie
1918, nr. 3, județul Timiș, telefon
0256.320.499, fax 0256.320.799,
email: lavinia.miclau@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
04.08.2020.
l Licitatie publica 14.08.2020
Debitorul 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
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului
nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin reprezentant
S e r b a n Va l e r i u , s c o a t e l a
vânzare, la preturile stabilite
prin Raportul de Evaluare nr.
34/05.03.2020, urmatoarele
bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 9.900 mp, cu
nr.cad. 30189, inscris in CF
nr.30189, situat in Tarlaua 72
Parcela 45, la pretul de 4.060
Euro - Teren Extravilan avand S
= 4.900 mp, cu nr.cad. 30204,
inscris in CF nr.30204, situat in
Tarlaua 72 Parcela 56, la pretul
de 2.010 Euro - Teren Extravilan
avand S = 3.500 mp, cu nr.cad.
30201, inscris in CF nr. 30201,
situat in Tarlaua 80 Parcela 3, la
pretul de 1.435 Euro - Teren
Extravilan avand S = 2.800 mp,
cu nr. cad. 30207, inscris in CF
nr. 30207, situat in Tarlaua 82
Parcela 8, la pretul de 1.150
Euro - Teren Extravilan avand S
= 9.000 mp, cu nr. cad. 30192,
inscris in CF nr. 30192, situat in
Tarlaua 83 Parcela 99, la pretul
de 3.690 Euro - Teren Extravilan
avand S = 17.223 mp, cu nr.cad.
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30196, inscris in CF nr. 30196,
situat in Tarlaua 96 Parcela 185,
la pretul de 2.410 Euro - Teren
Extravilan avand S = 20.000 mp,
cu nr.cad. 30197, inscris in CF
nr. 30197, situat in Tarlaua 119
Parcela 217, la pretul de 2.800
Euro - Teren Extravilan avand S
= 3.836 mp, cu nr.cad. 30193,
inscris in CF nr. 30193, situat in
Tarlaua 124 Parcela 297, la
pretul de 535 Euro situate in
extravilanul comunei Desa,
Judeţul Dolj. Administratorul
judiciar mentioneaza faptul ca,
asupra bunurilor enumerate mai
sus detine un drept de ipoteca,
sechestru, urmarire, creditorul
ANAF – D.G.R.F.P. Craiova –
A.J.F.P. Dolj – S.F.O. Calafat.
Total suprafata de teren :71159
m.p Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 18.090 EURO
exclusiv 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
14.08.2020, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează
la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, 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
F i s c a l î n d o s a r u l n r.
2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data
de 13.08.2020 orele 17,00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil pe
care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de
500,00 lei+TVA. Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A. Suc.
D r. T r. S e v e r i n , s u b n r.
RO11BRMA 0999100083622047.
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,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
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 sau la sediul profesional al administratorului judiciar din Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinti. Administror judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis, prin ec. Serban
Valeriu

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport
marfa pe numele Măciașă
Mihai. Se declara nul.
l Pierdut certificat de înregistrare seria B, nr. 3005561,
eliberat de O.N.R.C. Mehedinți
la data de 21.05.2015, pe numele
Biza Ghe. Daniel Întreprindere
Individuală. Se declară nul.
l Pierdut Atestat transport
mărfuri periculoase (ADR)
eliberat de Autoritatea Rutieră
Română, numele Cîrstea Ovidiu,
din comuna Godeni - Argeş. Se
declară nul.
l Pierdut proces verbal predare-primire locuință, emis de
ICRAL Cotroceni, pe numele
Iatan Valer și Iatan Stela. Îl
declar nul.
l Pierdut Certificat de înregistare al societății Anco-Tgs SRL,
CUI:23999402. Se declară nul.
l Subscrisa Eol Industries SRL,
J02/1527/2007, CUI:22268544
pierdut Certificat constatator
nr.39077/02.12.2015. Îl declar
nul.
l Euro Adass Construct SRL,
J13/4253/2008, CUI:24827766,
declar pierdute Certificatele
Constatatoare, sediu și Terți și
Certificatul de Înregistrare. Le
declar nule.

