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➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC IPD Imex SRL angajează 
muncitori calificați și necalificați 
în construcții. Pentru mai multe 
detalii, vă rog sunați la nr.de 
telefon 0744.693.012.

l SC Well Plast SRL angajează 
muncitori calificați și necalificați 
în construcții. Pentru mai multe 
detalii, vă rog sunați la nr.de 
telefon 0747.036.510.

l SC Hidrocons SRL, cu sediul 
în Hăghig, nr.163, jud.Covasna, 
J14/62/2003, CUI RO15223434, 
angajează femeie de serviciu, 
COR 911201. Rugăm CV la 
bogdan.barsanu@bvb-recruit.ro.

l SC Parla Ersah Co SRL, CUI 
19298375, angajează încărcător 
descărcător vorbitor de limba 
turcă. Ptr.informații sunați la 
0751.150.986. 

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

l Institutul Național De Cerce-
tare-Dezvoltare Pentru Textile Și 
Pielărie București organizează 
concurs de atestare în grade 
profesionale a specialiștilor din 
activitatea de cercetare-dezvol-
tare cu studii superioare, dome-
niul textile-pielărie, după cum 
urmează: asistent de cercetare 
științifică - 4 posturi cercetător 
științific - 5 posturi cercetător 
științific gradul III - 1 posturi 
cercetător științific gradul II - 9 
posturi; Conditiile de partici-
pare: îndeplinirea prevederilor 
art. 15 și 16 din Legea 319/2003 
privind Statutul personalului de 
cercetare - dezvoltare; Dosarele 
de concurs se depun in termen 
de 30 de zile de la data publicării 
anuntului. Înscrierea la concurs 
se va face la sediul INCDTP Str. 
Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 16, 
sector 3, București Dosarul 
privind legislația și actele nece-
sare participării la concurs se 
găsesc la Biroul Resurse Umane. 
Detalii la E-mail: office@incdtp.
ro sau icpi@icpi.ro Telefon: 
021.340.49.28 sau 021.323.52.80

CITAȚII
l Miron Mihai, cu ultimul 
domiciliu în București și cu 
ultima reședință cunoscută în 
Londra, este chemat la Judecă-
toria Sectorului 2 București, 
camera  123 ,  în  z iua  de 
01.09.2020, Completul 31, ora 
09.30, dosarul nr.19019/300/2019, 
în calitate de Pârât, în procesul 
cu Hristu Miron Ioana Andreea, 
în calitate de Reclamantă, având 
ca obiect divorţul.

l Se citează numiții Pop Ileana, 
Furcea Maria, Petri Grigore, 
Iacob Saveta, Cosmi Pantilimon, 
Cosmi Conon, Cosmi Cătălina, 
Cosmi Docea, Cosmi Nicolae, 
Iacob Floare căs. Cleja, Iacob 
Dumitru, Iacob Ioan, Iacob 
Maria și Iacob Măriuca, în cali-
tate de pârâți în dosarul nr. 
1886/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Coșbuc 
Maria, având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, ș.a., cu termen 
la 23.09.2020

l Se citează numiții Avram 
Nicusor și Reiger Ioan, în cali-
tate de pârâți în dosarul nr. 
501/265/2020 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Avram 
Viorel, având ca obiect succe-
s iune s .a . ,  cu  termen la 
16.09.2020

l Paratul Cihodaru Nico-
lai-Bogdan cu ultimul sediu 
cunoscut in Str.Penes Curcanul, 
Nr.7, Iasi, este citat la Judeca-
toria Iasi, camera Sala.5, 
C o m p l e t . c a 2 ,  i n  d o s a r 
nr.11082/245/2020, termen 
04.09.2020, cerere in anulare, in 
proces  cu E.ON Energie 
Romania SA

l Paratul Cirpean Cristian-Nelu 
cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Str.Al.Ioan Cuza, Bl.12, Sc.1, 
Ap.13, Moldova Veche, Jud.
Caras-Severin, este citat la Jude-
catoria Moldova-Noua, complet 
C1-CC, in dosar nr.19/261/2020, 
termen 11.09.2020, cerere de 
valoare redusa, in proces cu Enel 
Energie SA

l Parata Ungureanu Anica cu 
ultimul domiciliu cunoscut in 
Str.Sadova, Nr.1338, Sadova, 
jud.Dolj, este citata la Judeca-
toria Craiova, in dosarul 
nr.27203/215/2019, termen 

14.09.2020, Complet Civil 9cc 
(fost c16cc), ora 14:00, cerere de 
valoare redusa, in proces cu 
CEZ Vanzare SA

l Miron Costin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Sat Rucă-
reni, com.Soveja, jud.Vrancea, 
identificat cu CI seria VN, 
nr.336127 emisa de SPCLEP 
Panciu, CNP 1800330170129, 
este chemat în judecată în cali-
tate de chemat în garanție și 
pârât la Tribunalul Brașov, 
pentru data de 10.09.2020, ora 
10:00, sala T5, în Brașov, 
B-dul.15 Noiembrie, nr.45, în 
dosarul cu nr.2508/62/2015/a1 
având ca obiect atragerea 
răspunderii pentru intrarea în 
insolvență, în proces cu Admi-
nistraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Brașov, în calitate de 
reclamant.

l Citaţie Se citează Antal 
Maria căsătorită cu Morariu 
Alexandru; Antal Dumitru; 
Antal Emilia ; Antal Ilie ; Antal 
Gheorghe ; Antal Teodor ; Dușa 
Leon al lui Nicolae ; Dușa 
Dumitru al lui Nicolae ; Dușa 
Ileana a lui Nicolae ; Dușa 
Domnica a lui Nicolae ; Dușa 
Ioana a lui Nicolae , și Antal 
Grigore preot , toți cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Topliţa, 
str. Mesteacănului, FN, jud. 
Harghita,  la Judecătoria 
To p l i ț a ,  î n  d o s a r u l  n r. 
9/326/2020, cu termen de jude-
cată la 28 octombrie 2020, 
având ca obiect declararea jude-
cătorească a morţii. 

SOMAȚII
l Judecătoria Oradea, jud.
Bihor, în temeiul încheierii de 
ședință din data de 23.07.2020, 
potrivit art.1051, Cod pr.Civilă 
ca urmare a cererii înregistrate 
sub nr.1061/271/2020 prin care se 
invocă de reclamanta Gherghel 
Floarea dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului teren intra-
vilan în suprafață de 399mp, cu 
nr.topografic 7488/11 înscris în 
CF13612 Oradea, se emite 
prezenta somație. Toți cei intere-
sați sunt somați să formuleze 
opoziție, cu precizarea că în caz 
contrar, se va trece la judecarea 
cererii în termen de o lună de la 
emiterea celei din urmă publi-
cații.

DIVERSE
l Centrul Chinologic Sibiu, cu 
sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, 
nr. 157, tel.0269.235.181, fax 
0269.240.090, cod fiscal 4240928, 
c o n t  I B A N  R O 4 2 T R E Z 
5765005XXX000209, deschis la 
Trezoreria Sibiu, organizează 
cedarea cu titlu gratuit a 13 câini 
de serviciu. Animalele pot fi 
văzute la sediul Centrului 
Chinologic Sibiu. Transmiterea 
fără plată va avea loc începând 
cu data de 06.08.2020 la sediul 
Centrului Chinologic Sibiu. Lista 
completă a bunurilor și relaţii 
suplimentare se obţin la telefon: 
(40)0269.235.181; fax: (40) 
0269.24.00.90, www.centrulchi-
nologic.ro/interes public /licitatii 
publice/ sau la sediul centrului: 
Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 157.

l Baricz Vilmos , aduc la cunoș-
tinţa publică faptul că pe rolul 
Judecătoriei Gheorgheni se află 
dosarul nr. 1185/234/2020 având 
ca obiect deschiderea procedurii 
de declarare judecătorească a 
morţii numitului Baricz Balint, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
com. Joseni, sat Joseni, nr. 380, 
jud.Harghita, și invităm orice 
persoană care cunoaște date 
despre cel dispărut să le comu-
nice instanţei de judecată. 

l SC Ursus Breweries SA, cu 
sediul în mun. București, Șos. 
Pipera, nr. 43, Floreasca Park, 
corp A, et.2, sector 2, anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de revizuire a 
autorizației integrate de mediu 
nr.1 din 10.01.2019, emisă în 
scopul desfășurării activității 
„Tratare și procesare în scopul 
fabricării produselor alimentare 
prin materii prime de origine 
vegetală, având o capacitate de 
producție mai mare de 300 t 
produse finite/zi de exploatare 
(valoare medie trimestrială)”, pe 
amplasamentul din municipiul 
Timișoara, str. Ștefan cel Mare, 
nr.28, județul Timiș, activitate 
prevăzută la categoria 6.4. lit. b 
din anexa 1 a Legii nr. 278/2013 
privind emisiile industriale. 
Informațiile privind impactul 
potențial asupra mediului al 
activității pentru care se solicită 
revizuirea autorizației integrate 
de mediu, pot fi consultate zilnic 
de luni până joi între orele 8:00-
14:00 și vineri între orele 8:00-

12:00, la sediul APM Timiș din 
Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, 
nr. 18-18A. Observațiile, suges-
tiile și/sau propunerile publicului 
se primesc în scris la sediul APM 
Timiș, în termen de 30 zile de la 
data apariției anunțului.

l SC Intercons Mega Construct 
SRL pentru SC Motoractive IFN 
SA, având sediul în Bd.Pipera, 
nr.1-IVC, bl.1, et.1, cam.2, locali-
tatea Voluntari, Jud.Ilfov, titular 
al Planului Urbanistic Zonal 
„Construire Complex Locuințe 
Colective 2S+P+7E” din locali-
tatea Voluntari, Bd.Pipera, T49, 
PA1004, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu 
pentru planul/programul menți-
onat și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov 
din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, de luni până joi, între 
orele 9:00-13:00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc 
în scris la sediul APM Ilfov, 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440) în termen de 18 
zile de la data publicării anun-
țului.

l Anunț prealabil privind 
afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Brașov. Denumire: 
UAT Comăna. Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Comăna, 
județul Brașov, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru Tarlaua 39, 
parcelele A1490, F1489, pe o 
perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 06.08.2020. 
Data de sfârșit a afișării: 
08.10.2020. Adresa locului 
afișării publice: la sediul Primă-
riei Comunei Comăna, situat în 
comuna Comăna, strada Princi-
pală, nr.3, județul Brașov, 
precum și pe pagina de internet: 
http://www.comuna-comana.ro. 
Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei 
Comunei Comăna. Informații 
privind Programul Național de 
Cadastru și Carte  Funciară 
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2015-2023, se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa: www.
ancpi.ro/pnccf/.

l Anunț Prealabil Privind 
Afișarea Publică A Documen-
telor Tehnice Ale Cadastrului 
Unitatea administrativ-terito-
rială Santana, din județul 
Arad, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadas-
trului  pentru sectoarele 
cadastrale nr. 6, 7, 24 începând 
cu data de 10.08.2020, pe o 
perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Santana, 
conform art. 14 alin. (1) si (2) 
din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor 
putea fi depuse de către 
proprietarii, posesorii sau alţi 
deţinători, la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru si Publicitate 
Imobiliară.

l  SC L&D Custom Rims 
SRL cu sediul in Arad, strada 
Libertatii, bl. X18, Scara B, 
etaj 2, ap. 11, Jud. Arad, tel.: 
0757100461, doreste sa obtina 
autorizatie de mediu pentru 
punctul de lucru din Arad, 
Calea Victoriei, nr. 41-43, ap. 
1B, unde se desfasoara activi-
tatea/ activitatile de Tratarea 
si acoperirea metalelor cod 
Caen 2561,  in scopul de 
prestari servicii, avand ca 
principale faze ale procesului 
tehnologic urmatoarele: - 
Dejantarea, sablarea, vopsire 
in cimp electrostatic, echili-
brare. Masuri de protectie a 
factorilor de mrediu: Apa: - 
de la reteaua orasului, exista 
scurgeri in pardoseala; Aer: - 
spatiu dotat cu ventilatoare si 
sisteme de aerisire; Sol: - plat-
forma betonata; Gestiunea 
deseurilor: - pubele. Observa-
tiile publicului formulate in 
scris/ informatiile privind 
potentialul impact asupra 
mediului se depun/ pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Muresului FN, 
t e l .  0 2 5 7 / 2 8 0 3 3 1 ; 
0257/280996, in timp de zece 
zile lucratoare dupa data 
publicarii prezentului anunt.

LICITAȚII
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 locali-
tatea 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 
instalații bazine interioare  
pentru realizarea contractului 
având ca obiect „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 Pante-
limon), Sector 3, București. 
Data limită de depunere a ofer-
telor 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 imper-
meabilizare a betonului și prote-
jarea f ier  betonului  din 
structură, față de vaporii de clor 
și alți agenți chimici, la clădirea 
C1 din cadrul proiectului 
„Modernizare și Reabilitare 
Parc Pantelimon”. „Documen-
tația de atribuire” se poate soli-
cita la  adresa de email : 
achizitii@as3-strazi.ro sau la 
adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu, nr. 1M (Parc Pante-
limon), Sector 3, București. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 14.08.2020, ora 10:00.

l Societatea AS3 -Administrare 
Străzi S3 SRL, intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru lucrări de proiec-
tare, 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 Pante-
limon), Sector 3, București. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 07.08.2020, ora 17:00.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regu-
lamentului de valorificare nr. 
2662/02.09.2019, aprobat în 
cadrul Adunării Generale a 
Creditorilor din data de 
09.09.2019, bunurile imobile 
absolut indispensabile exploa-
tării, aparţinând  debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu 
transferul drepturilor dobândite 
și obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru 
exploatarea minereului cuprifer 
nr. 2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare 
sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Aleea 
Detunata, nr. 4, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va 
desfășura în data de 07 Septem-
brie 2020, de la ora 10:00, la 
sediul lichidatorului judiciar.

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, persoana de 
contact: Primăria Comunei 
Dorolț, comuna Dorolț, str. 
Principală, nr. 83, județul Satu 
Mare, cod poștal 447130, 
telefon 0261.751.238, fax 
0261.751.355, e-mail: primar@
primariadorolt.ro, e-mail: 
secretar@primariadorolt.ro, 
cod fiscal 3963889. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în 
special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să 
fie vândut: O parcelă de teren, 
proprietate privată a Comunei 
Dorolț, identificate astfel: 
-Parcela A, 1.733mp, nr.cadas-
tral: 102503 Dorolț CF102503 /
Dorolț, situată în intravilan, cu 

acces direct la drum, conform 
H.C.L. nr.42/23.07.2020 și 
t emeiu lu i  l ega l :  O .U.G. 
57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției Primăria 
Comunei Dorolț, str.Principală, 
nr. 83, Secretariat sau se poate 
consulta pe site-ul: www.prima-
riadorolt.ro, secțiunea: -licitații. 
3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la 
Secretariatul din cadrul Primă-
riei Comunei Dorolț, comuna 
Dorolț, str. Principală, nr. 83, 
județul Satu Mare. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 
50Lei/exemplar, ce se achită la 
caserie, sau se poate descărca 
de pe site-ul instituției: gratuit. 
3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 24.08.2020, 
ora 16.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
2 7 . 0 8 . 2 0 2 0 ,  o r a  1 3 . 0 0 . 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria 
Comunei Dorolț, comuna 
Dorolț, str.Principală, nr.83, 
județu l  Satu  Mare .  4 .3 . 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: În 2 
(două) exemplare, în plic sigilat 
-un original și o copie. 5. Data 
și locul la care se va desfașura 
ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 27.08.2020, ora 14:00, 
Primăria Comunei Dorolț, str. 
Principală, nr. 83, județul Satu 
Mare. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Satu 
Mare, Satu Mare, Str.Mihai 
Viteazu, nr. 8, județul Satu 
Mare, telefon 0261.713.650, fax 
0261.713.760, e-mail: tr-satu-
mare-reg@just.ro. 7. Data 

transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, 
î n  v e d e r e a  p u b l i c ă r i i : 
05.08.2020.

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, persoana de 
contact: Primăria Comunei 
Dorolț, comuna Dorolț, str.
Principală, nr.83, județul Satu 
Mare, cod poștal 447130, 
telefon 0261.751.238, fax 
0261.751.355, e-mail: primar@
primariadorolt.ro, secretar@
primariadorolt.ro, cod fiscal 
3963889. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special 
descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
vândut: 3 parcele de teren, 
proprietate privată a comunei 
Dorolț, identificate astfel: 
-Parcela A, 655mp, nr.cadas-
tral: 102466 Dorolț CF633 
Dorolț, situată în intravilan, cu 
acces direct la drum; -Parcela 
B, 869mp, nr.cadastral: 102459 
Dorolț CF633 Dorolț, situată în 
intravilan, cu acces direct la 
drum, -Parcela C, 1.517mp, 
nr.cadastral: 102464 Dorolț 
CF633 Dorolț, situată în intra-
vilan, cu acces direct la drum, 
c o n f o r m  H . C . L . 
nr.43/23.07.2020 și temeiului 
legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției 
Primăriei Comunei Dorolț, str.
Principală, nr. 83, Secretariat 
sau se poate consulta pe site-ul: 
www.primariadorolt.ro, secți-
unea -licitații. 3.2. Denumirea 
și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Secretariatul 
din cadrul Primăriei Comunei 
Dorolț, comuna Dorolț, str.
Principală, nr.83, județul Satu 
Mare. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor 
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O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50Lei/
exemplar, ce se achită la caserie, 
sau se poate descărca de pe 
site-ul instituției: gratuit. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24.08.2020, ora 
16.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de 
d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
2 7 . 0 8 . 2 0 2 0 ,  o r a  1 0 . 0 0 . 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  Primăria 
Comunei Dorolț ,  comuna 
Dorolț, str.Principală, nr.83, 
jude țu l  Sa tu  Mare .  4 .3 . 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: În 2 
(două) exemplare, în plic sigilat 
-un original și o copie. 5. Data și 
locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 27.08.2020, ora 11:00, 
Primăria Comunei Dorolț, str. 
Principală, nr. 83, județul Satu 
Mare. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Satu Mare, 
Satu Mare, str. Mihai Viteazu, 
nr. 8, județul Satu Mare, telefon 
0261.713.650, fax 0261.713.760, 
e-mail: tr-satumare-reg@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
05.08.2020.

l Municipiul Iași, CF 4541580, 
prin Direcţia Fond Locativ, orga-
nizează în data de 26.08.2020, 
ora 11:00, la sediul din Bule-
vardul Ştefan cel Mare și Sfânt 
nr. 11, licitaţie publică pentru 
vânzarea terenului în suprafaţă 
de 42mp, în cotă indiviză, situat 
în Iași, strada L.Catargi nr.20, 
înscris în Cartea Funciară 
număr 135866 a Municipiului 
Iași, număr cadastral 6383. 
Documentația de atribuire se va 
obține de către persoanele intere-
sate pe suport hârtie de la sediul 
Direcției Fond Locativ din Iași, 
Şos.Națională nr.43, în baza unei 
solicitări depuse la Registratură 
și achitarea contravalorii caie-
tului de sarcini în cuantum de 
50Lei. Persoanele interesate pot 
solicita clarificări până la data de 
18.08.2020. Ofertele de partici-
pare la licitație se depun până la 
data de 25.08.2020, ora 13:00, la 

sediul Direcţiei Fond Locativ din 
Iași, Şos.Naţională nr. 43. 
Instanța competentă în soluțio-
narea eventualelor contestații 
este Tribunalul Iași -Secția 
Contencios Administrativ Fiscal, 
Iași, Strada Elena Doamna, nr. 
1A, cod poștal 700398, telefon 
0232.260.600, email: tr-ia-
si-pgref@just.ro. Contestațiile 
pot fi depuse în termen de 15 zile 
de la data ședinței publice de 
deschidere a ofertelor. Anunțul a 
fost transmis spre publicare în 
data de 5.08.2020. Relaţii supli-
mentare se obţin la telefon 
0232.264.246 interior 136, 
persoană de contact Cantea 
Marinela.

l Municipiul Iași, CF 4541580, 
prin Direcția Fond Locativ, orga-
nizează în data de 26.08.2020, 
ora 13:00, la sediul din Bule-
vardul Ştefan cel Mare și Sfânt 
nr. 11, licitație publică pentru 
închirierea apartamentului nr. 9, 
situat în Iași, șos. Nicolina nr. 
107, bl.1004, tronson II, etaj 3, 
identificat cu număr cadastral 
18435, înscris în Cartea Funciară 
număr 67496 a Municipiului 
Iași. Documentația de atribuire 
se va obține de către persoanele 
interesate pe suport hârtie de la 
sediul Direcției Fond Locativ din 
Iași, șos.Națională nr.43, în baza 
unei solicitări depuse la Regis-
tratură și achitarea contravalorii 
caietului de sarcini în cuantum 
de 50Lei. Persoanele interesate 
pot solicita clarificări până la 
data de 18.08.2020. Ofertele de 
participare la licitație se depun 
până la data de 25.08.2020, ora 
13:00, la sediul Direcției Fond 
Locativ din Iași, șos.Națională 
nr. 43. Instanța competentă în 
soluționarea eventualelor contes-
tații este Tribunalul Iași -Secția 
Contencios Administrativ Fiscal 
din Iași, str. Elena Doamna nr. 
1A, cod poștal 700398, telefon 
0232.260.600, email: tr-ia-
si-pgref@just.ro. Contestațiile 
pot fi depuse în termen de 15 zile 
de la data ședinței publice de 
deschidere a ofertelor. Anunțul a 
fost transmis spre publicare în 
data de 05.08.2020. Relații supli-
mentare se obțin la telefon 
0232.264.246 interior 125, 
persoană de contact Carmen 
Molnar.

l Municipiul Iași, CF 4541580, 
prin Direcţia Fond Locativ, orga-

nizează în data de 26.08.2020, 
ora 12.00, la sediul din Bule-
vardul Ştefan cel Mare și Sfânt 
nr. 11, licitaţie publică pentru 
concesionarea terenului în 
suprafaţă de 87mp, situat în Iași, 
strada N.Bălcescu nr. 11, identi-
ficat cu număr cadastral 165115, 
înscris în Cartea Funciară 
număr 165115 a Municipiului 
Iași. Documentația de atribuire 
se va obține de către persoanele 
interesate pe suport hârtie de la 
sediul Direcției Fond Locativ din 
Iași, Şos.Națională nr.43, în baza 
unei solicitări depuse la Regis-
tratură și achitarea contravalorii 
caietului de sarcini în cuantum 
de 50Lei. Persoanele interesate 
pot solicita clarificări până la 
data de 18.08.2020. Ofertele de 
participare la licitație se depun 
până la data de 25.08.2020, ora 
13:00, la sediul Direcţiei Fond 
Locativ din Iași, Şos.Naţională 
nr.43. Instanța competentă în 
soluționarea eventualelor contes-
tații este Tribunalul Iași -Secția 
Contencios Administrativ Fiscal, 
Iași, Strada Elena Doamna, 
nr.1A, cod poștal 700398, telefon 
0232.260.600, email: tr-ia-
si-pgref@just.ro. Contestațiile 
pot fi depuse în termen de 15 zile 
de la data ședinței publice de 
deschidere a ofertelor. Anunțul a 
fost transmis spre publicare în 
data de 5.08.2020. Relaţii supli-
mentare se obţin la telefon 
0232.264.246 interior 136, 
persoană de contact Cantea 
Marinela.

l Debitorul SC Super Color 
Impex Com SRL , cu sediul în 
Dr.Tr. Severin, str. Crișan, nr. 14, 
jud. Mehedinti, cod de identifi-
care fiscală: 5657819; Număr de 
ordine în registrul comerţului 
J25/154/1998, aflata  în proce-
dură de reorganizare judiciara, 
in judicial reorganisation, en 
redressement, în dosar nr. 
832/101/2017 prin administrator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de asociat 
coordonator Popescu Emil, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, scoate la vânzare bunul 
imobil: - Proprietate imobiliara 
compusa din: Teren Intravilan 
cu S = 213 mp, nr.cadastral 
2289, Spaţiu Comercial Sp+P, 
Scd = 90,48 mp, Su = 69,63 mp; 
hol, 2 birorui si pivnita in supra-
fata de 29,32 mp, si Anexa 

Birou, Sc = 20,57 mp., Su= 15,37 
mp, Nr. CF 56066, nr. CF vechi 
5021, situata in Dr.Tr.Severin, 
str.Crișan nr.14, Jud.Mehedinţi 
la prețul de 120.000,00 euro - 
echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii, pret neafectat de 
TVA. Creditor garantat conform 
extras CF: Garanti Bank SA 
(achitat integral prin planul de 
distribuire nr. 1/03.09.2018). 
Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunului 
imobil descris anterior, o repre-
zinta sentinta nr. 6 din data de 
27.02.2020 pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul nr. 
832/101/2017 af lat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti, privind 
confirmarea planului modificat.
Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi la data de 
14.08.2020 orele 14:00. In situ-
atia in care la data de 14.08.2020 
bunul imobil descris anterior nu 
va fi adjudecat, administrato-
rului judiciar va relua in aceleasi 
conditii licitatia publica cu stri-
gare la data de 03.09.2020 orele 
14:00, termenul limita de 
inscriere fiind la data de 
0 2 . 0 9 . 2 0 2 0  o r e l e  1 7 : 0 0 . 
Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcini 
in cuantum de 1000 lei exclusiv 
TVA. Contul de insolvență la 
Banca Romaneasca Suc. Dr.Tr. 
S e v e r i n  -  R O 1 1 B R M A 
0999100083671032. Invităm pe 
toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie din data de 
14.08.2020 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină in suma de 
1000 lei până la data de 
13.08.2020 orele 17:00 la adresa 
menționată anterior, respectiv 
localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi . Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra 
bunului imobil sa anunțe admi-
nistratorul judiciar înainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Avand in vedere 
măsurile de prevenire a răspân-
dirii virusului Covid 19 (Coro-

n a v i r u s ) ,  p r e c u m  s i  a 
ordonantelor militare emise, 
administratorul judiciar reco-
manda ca participarea la lici-
tatie 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.) Relaţii la sediul administra-
torulu i  judic iar,  t e lefon 
0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  t e l . / f a x  : 
0252354399 sau la adresa de 
email : office@consultant-insol-
venta.ro.; Administrator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin Emil Popescu

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator 
emis în baza Leg.359/2004, 
eliberat în data de 24.05.2018, cu 
nr.211380 de către ONRCB, al 
societății CXL-R International 
S R L ,  C U I :  3 9 3 9 6 6 2 9 , 
J40/7282/2018.

l Pierdut Certificatul de înregis-
trare și ambele Certificate 
constatatoare, aparținând SC 
Q u i c k  G a m e  B e t  S R L , 
J06/1101/2017, 38229185, elibe-
rate de ORC Bistrița-Năsăud. Le 
declarăm nule.

l Acte, pierdut legitimație 
student emisă de Universitatea 
Politehnica din București, Facul-
tatea de Transporturi, pe numele 
Bran Ayab. O declar nulă.

l Cibent Steel SRL, cu sediul în 
București Sectorul 4, Şoseaua 
Giurgiului, nr. 18B, înmatricu-
lată în Registrul Comerțului cu 
număr J40/5199/2012, C.U.I. 
30160178, anunţă pierderea 
certificatului de înregistrare. Îl 
declarăm nul.

l Subsemnata Plopsoreanu 
Ioana, domiciliată în București, 
Calea Dorobanţilor nr.59, et.8, 
ap. 23, sector 1, declar pierdut 
actul de proprietate asupra apar-
tamentului de la adresa de mai 
sus.

l Pierdut certificate de ambar-
catiune de agrement: nr.0422 
(ambarcatiune cu motor); 
nr.0457 (motovehicul nautic). 
Titular S.C. N.C.S. Virtus SRL. 
Le declar nule.


