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OFERTE SERVICIU
l SC Teredan Production SRL
(T2), producatoare de huse pentru
canapele, cu sediul in Oradea,
angajeaza muncitori la masina de
cusut. Informatii suplimentare la
0259.708.494, 0770.115.222.
l SC YRA BET SUD SRL, cu
sediul în Răcarii de Sus, județul
Dolj, angajează mecanic auto.
Cerințe: cursuri de calificare și
experiență. Tel. 0763.607.080.
l SC MD Stroika Total SRL, cu
sediul în Cluj-Napoca,
CUI:39325075, angajează: 5 zidari
rosari tencuitori, 5 zugravi, 5 fierari
betoniști și 5 muncitori necalificați,
având studii medii. CV-urile se
trimit la: md.stroikatotal@gmail.
com până la data de 15.02.2020.
Doar candidații selectați vor fi
contactați.
l Napochim SA, Cluj-Napoca,
angajează Finisor-asamblator
obiecte din mase plastice cod COR
814205, din România sau din străinătate. Cerințe: minim studii medii,
vorbitor de limba engleză. Contract
pe perioadă determinată. Salariu
1.450Lei NET +bonuri de masă
+cazare. Interviul constă în evaluarea și selecția de CV-uri care se
vor depune la adresa de mail:
office@napochim.ro sau personal la
sediul firmei, până la data de
06.02.2020. Interviul cu persoanele
selectate se va face personal la
sediul firmei sau prin videoconferință în data de 07.02.2020, între
o r e l e 0 8 . 0 0 - 1 4 . 0 0 . Te l e f o n
+40-264.532.015.
l Erată. La anunțul publicat de
Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”,
București, în ziarul Jurnalul, în
data de 03.02.2020, la rubrica
„Oferte serviciu”, se modifică din
„Proba scrisă -25.02.2020 -ora
10.00; proba interviu -02.03.2020
-ora 10.00; data limită de depunere
a dosarelor -17.02.2020 -ora 15.00”
în „Proba scrisă -24.02.2020 -ora
10.00; proba interviu -28.02.2020
-ora 10.00; data limită de depunere
a dosarelor -14.02.2020, ora 15.00.”
Restul anunțului rămâne
neschimbat.
l Școala Gimnazială „Constantin
Popovici”, cu sediul în judeţul
Bacău, comuna Buhoci, str.Principală, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
vacant de îngrijitor școală, normă

întreagă, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în
data de 28.02.2020, ora 09.00;
-Proba practică în data de
28.02.2020, ora 12.00; -Proba
interviu în data de 28.02.2020, ora
14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: minim 10 clase; -vechime
nu e cazul. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Școlii Gimnaziale
„Constantin Popovici”, comuna
Buhoci, județul Bacău. Relaţii
suplimentare la sediul Școlii
Gimnaziale „Constantin Popovici”,
comuna Buhoci, județul Bacău.
Persoană de contact: Popescu
Paulina, telefon 0786.363.118,
e-mail: sambuhoci@yahoo.com
l Liceul Tehnologic „Nicolae
Teclu” Copșa Mică, cu sediul în
orașul Copșa Mică, str.Șos.Sibiului,
nr.61, judeţul Sibiu, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor
contractuale de execuție temporar
vacante de: -Îngrijitor, 0,50 normă,
c o n f o r m H G n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 .
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba practică în data de
21.02.2020, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 21.02.2020, ora
13.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii minim: 8 clase; vechime: 3
ani. -Administrator patrimoniu,
0,50 normă, conform HG
nr.286/2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
21.02.2020, ora 08.00; -Proba practică în data de 21.02.2020, ora
12.00; -Proba interviu în data de
21.02.2020, ora 14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare:
Facultatea de știinte economice/
inginerie/subinginer; -vechime: 3
ani; -să aibă cunoștinţe de operare
Microsoft Office Excel și Word
(calcul tabelar, întocmire grafice) și
să aibă cunoștinţe de utilizare
e-mail. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul: str.
Șos.Sibiului, nr.61, cod: 555400
-Copșa Mică, jud.Sibiu. Relaţii
suplimentare la sediul: str.Șos.Sibi-

ului, nr.61, cod: 555400 -Copșa
Mică, jud.Sibiu, telefon
0269.840.147, fax 0269.840.532,
e-mail: grcopsa@yahoo.com
l Centrul Regional de Transfuzii
Sanguine Constanța, cu sediul în
Constanța, str.Nicolae Iorga, nr.85,
judeţul Constanța, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale temporar vacante de:
-asistent medical generalist -PL: 1/2
post; -asistent medical principal
generalist -PL: 1/2 post, conform
HG nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 21.02.2020, ora 08.30;
-Proba practică în data de
21.02.2020, ora 16.00; -Proba
interviu în data de 21.02.2020, ora
17.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
minim obligatorii: -studii: liceul
sanitar cu echivalare Postliceală/
Postliceală; -studii: diplomă de
bacalaureat; -vechime minimă în
specialitate: 12 luni; -abilități/
cunoștințe operare PC -MS Office
(Excel; Windows). Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, str.
Nicolae Iorga, nr.85, Constanța.
Relaţii suplimentare la sediul:
Centrul Regional de Transfuzii
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Sanguine Constanța, str.Nicolae
Iorga, nr.85, Constanța, persoană
de contact: economist Peltecu
Elena, telefon/fax 0341.180.014,
e-mail: crts_constanta@yahoo.com
l Spitalul Prof.Dr.Constantin
Angelescu, cu sediul în București,
str.Aleea -Căuzași, nr.49-51, Sector
3, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
temporar vacant (până la data de
10.11.2021): -un post asistent
medical laborator -Laborator de
Analize Medicale; -studii finalizate cu absolvirea școlii postliceale
sanitare; -diplomă bacalaureat;
-certificat de membru eliberat de
OAMGMAMR; -peste șase luni
vechime. Pentru a ocupa un post
contractual vacant sau temporar
vacant candidații trebuie să îndeplinească condiții generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de înscriere
se depun la sediul Spitalului de
Prof.Dr.Constantin Angelescu, în
termen de 5 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
07.02.2020-13.02.2020, între orele
09.00-13-00 și trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Proba
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scrisă va avea loc în data de
21.02.2020, ora 10.00, iar proba
practică, va avea loc în data de
25.02.2020, ora 10.00, la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin
Angelescu. Relaţii suplimentare și
tematica se pot obţine de la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin
Angelescu, Biroul Resurse Umane,
telefon nr.021.568.82.24.
l Comuna Todirești, cu sediul în
loc. Todirești, jud. Iași, cod fiscal
4541416, tel./fax 0232-733000,
e-mail: contact@primariatodiresti.
ro, organizează licitaţie publică
conform OUG nr. 57/2019 și HCL
nr. 19/30.01.2020, în vederea concesionării terenului aparţinând
domeniului public al Comunei
Todirești, jud. Iași, teren în suprafaţă totală de 8,77ha -pășune,
situat în sat (com).Todirești, jud.
Iași. Prețul caietului de sarcini este
de 10 lei. Ofertanţii sunt obligaţi să
achite la casieria Primăriei Todirești taxa de participare la licitaţie
în cuantum de 180 lei, până cel
târziu 25.02.2019, ora 14.00. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este 17.02.2019 ora 15.00. Data
limită de depunere a ofertelor:
27.02.2019 ora 10.00, la registratura
Primăriei Todirești. Numărul de
exemplare în care va fi depusă
oferta: un exemplar. Data la care se
va desfășura ședinţa de deschidere
a ofertelor: 27.02.2019, ora 12.00, la
sediul Primăriei Todirești, jud. Iași.

LICITATII
ANUNŢ ÎNCHIRIERE TEREN
Comuna Domneşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, Domneşti, judeţul Argeş, CUI: 4971960, telefon:
0248.269.942, fax: 0248.269.952, email: primariadomnesti@yahoo.com, persoană de contact: Mitu
Ion-secretar general, organizează licitație publică, pentru închiriere: -imobil teren domeniu public în
suprafaţă de 218 mp, teren curţi-construcţii, nr. cadastral 81154/Domneşti, punct Parcare Piaţă
Agroalimentară, HCL 51/25.11.2019, conform OUG 57/2019; imobil teren domeniu public în suprafaţă
de 300 mp, teren curţi-construcţii, nr. cadastral 81155/Domneşti, punct Parcare Piaţă Agroalimentară,
HCL 52/25.11.2019, conform OUG 57/2019.
Documentația de atribuire poate ﬁ procurată prin email sau de la secretariatul Primăriei Domneşti, tel.
0248.269.942, fax: 0248.269.952. Taxa pentru punerea la dispoziţie a documentației de atribuire în
format tipărit ﬁind de 10 Lei, prin plata în numerar la casieria primăriei.
Data-limită pentru solicitarea clariﬁcărilor: 17.02.2020, ora 16.00.
Oferta va conţine un plic exterior pentru documentele de caliﬁcare şi un plic interior cu oferta ﬁnanciară.
Ofertele se depun la secretariatul Primăriei Comunei Domneşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, parter,
judeţ Argeș, până la data de 26.02.2020, până la ora 15.00, în două plicuri sigilate (în 2 exemplare).
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27.02.2020, ora 11.00,
sediul Primăriei Comunei Domneşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, etaj 1, sala de şedinte Consiliu
Local.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunal Argeș, mun. Piteşti, b-dul. I. C. Brătianu,
nr. 7, judeţ Argeș, tel. 0248.216.599, fax: 0248.212.410, email: tr-arges@just.ro
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VÂNZĂRI TERENURI
l Teren 641 mp, două deschideri,
Bd. Bucureştii Noi şi str. Romeo
Popescu. Pe teren există o
construcţie P+1 (renovabilă)
-390.000 Euro. 0744.643.734.

CITAŢII
l Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numita Tănasie Nicolița, domiciliata în oraş Bălceşti, sat Goruneşti,
strada Goruneşti, nr. 357, jud.
Vâlcea, în calitate de intimată în
dosarul civil nr. 3042/90/2019, cu
termen de judecată în data de
07.02.2020, având ca obiect înlocuire măsură de protecție specială,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Se citează pârâții Sahn Ana,
Lambertus Ștefan şi Lambertus
Ecaterina la Judecătoria Arad,
pentru ziua de 11.02.2020, ora 8:30,
sala 146, în proces cu Baltag
Gabriela Adriana şi Baltag
Dumitru, în Dosar civil nr.
12241/55/2019, având ca obiect
radiere uzufruct.
l Numita Buhuş Carmen, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
Miroslava, strada Ioan Potcoavă
Vodă număr 13, comuna Miroslava,
judeţul Iaşi, este chemată la Judecătoria Iaşi, strada Anastasie Panu
număr 25, sala 3, complet C 01 M,
la data de 24.02.2020, ora 08.30, în
calitate de pârâtă, în contradictoriu
cu reclamantul Buhuş Gabriel, în
dosarul număr 20042/245/2019,
având ca obiect divorț cu minori,
exercitarea autorității părinteşti,
stabilire domiciliu minori, pensie de
întreținere.
l Numitul Cretu Georgian Cristian, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Băicoi, str.Independenței, nr.159,
jud.Prahova, este chemată în
instanță, la Judecătoria Câmpina,
în data de 05 Martie 2020, ora
08.30, CIV 2, în calitate de debitor,
în dosarul civil nr.7715/204/2019,
având ca obiect ordonanta de plata,
în contradictoriu cu Debt Collection Agency SRL, în calitate de
creditor.
l Numitul Jora Cătălin, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Târguşoru
Vechi, sat Strejnicu, nr.24, jud.
Prahova, este chemată în instanță,
la Judecătoria Ploieşti, în data de
10 Martie 2020, ora 08.30, CIV
15CC, în calitate de debitor, în
dosarul civil nr.7651/281/2019,
având ca cerere cu valoare redusă,
în contradictoriu cu Debt Collection Agency SRL, în calitate de
creditor.
l Chelariu Marius Gabriel, domiciliat în localitatea Ciohorani, str.
Mihail Sadoveanu, nr.35, jud.Iaşi,

joi / 6 februarie 2020

este chemat în data de 25.02.2020,
ora 9.00, la Judecătoria Paşcani
(str.Grădiniței, nr.8), în dosarul nr.
4965/866/2019, sala 1, complet
c1mf, în calitate de pârât, în proces
cu Chelariu Elena Paula, pentru
divorț fără minori.
l Numitul Corig Romeo, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
Teaca, com.Teaca, jud.Bistrița
Năsăud, este citat în data de
04.03.2020, ora 9.00, complet
C2-Faliment, la Tribunalul Bistrița
Năsăud, cu sediul în Mun.Bistriţa,
Str.Alba Iulia, Nr.1, Jud.Bistriţa-Năsăud, sala 4, în calitate de
pârât în dos. 453/112/2018/A1,
atragerea răspunderii pentru
intrarea în insolvenţă, reclamant
fiind Zenit Management SPRL,
lichidator judiciar al Central Axa
Forest SRL.
l Se citează pentru data de
20.03.2020, ora 11, la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din
municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra,
nr.2, judeţul Călăraşi, toţi succesibilii defunctului Văleanu Mihalache, decedat la data de 28
ianuarie 2019, cu ultim domiciliu în
municipiul Olteniţa, strada
Dunărea, nr.34A, judeţul Călăraşi.
l Se citează pentru data de
23.03.2020, ora 11, la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din
municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra,
nr.2, judeţul Călăraşi, toţi succesibilii defunctei Eftimie Dumitra,
decedată la data de 21 februarie
2019, cu ultim domiciliu în municipiul Olteniţa, strada Argeşului, nr.
66-72, bloc COLȚ, sc.B, et. 2, ap.5,
judeţul Călăraşi.

DIVERSE
l Se admite acțiunea formulata de
reclamantul Stancu Sorin domiciliat în Comuna Dobrosloveni, sat
Reşca Strada Cetății, Nr.1, Jud.
Olt, având ca obiect “Divorț”.
Desface căsătoria încheiată intre
soți la data de 4 Iunie 1989 şi înregistrară la Primăria comunei
Dobrosloveni jud. Olt, sub numărul
9/4 iunie 1989, din vina exclusiva a
reclamantului. Urmează ca parata
sa revină la numele avut anterior
acestei căsătorii , acela de Crețu. Se
ia act ca nu se solicita cheltuieli de
judecata. Cu apel în 30 de zile de la
comunicare. Pronunțată azi 17
octombrie 2019 , în şedință publica
la sediul Judecătoriei Caracal.
l Anunt prealabil privind afisarea
publica a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ
- teritoriala Armasesti din judetul
Ialomita, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru Sector Cadastral nr. 6 şi nr.
10 incepand cu data de 12.02.2020,

pe o perioada de 60 de zile, la sediul
Primariei Armasesti din sat Armasesti, Com. Armasesti, conform art.
14 alin (1) si (2) din Legea Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare Nr.
7/1996, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare. Publicarea se va face si pe site-ul: www.
comunaarmasesti.ro. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale
de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
l Anunt prealabil privind afisarea
publica a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ
- teritoriala Reviga din judetul
Ialomita, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru Sector Cadastral nr. 20
incepand cu data de 14.02.2020 , pe
o perioada de 60 de zile, la sediul
Primariei Reviga din Com. Reviga,
str. Al. I. Cuza, nr. 2, conform art.
14 alin (1) si (2) din Legea Cadastrului si a Publicitatii Imobiliare Nr.
7/1996, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
primariei si pe site-ul Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
l Marka’s IPURL, în calitate de
lichidator judiciar al SC Eurostal
Construct SRL, cu sediul în mun.
Bacău, str. Războieni nr. 8, et. 1,
jud. Bacău, CUI 28434379,
J04/567/2011, conform Sentinţei nr.
22/30.01.2020 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul
2731/110/2019, vă notifică privind:
Deschiderea procedurii simplificate
de insolvenţă a SC Eurostal
Construct SRL. Creditorii trebuie
să procedeze la înscrierea la masa
credală ţinând cont de termenele
limită: depunerea cererilor de
admitere a creanţelor 16.03.2020;
verificarea creanţelor, întocmirea şi
publicarea tabelului preliminar
26.03.2020; definitivarea tabelului
creanţelor 21.04.2020; Adunarea
creditorilor 31.03.2020, ora 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Iasi, str. Clopotari, nr. 48, bl. 674, sc.
C, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi, având
următoarea ordine de zi:1.Prezentarea stadiului procedurii, 2.
Alegerea comitetului creditorilor şi
desemnarea preşedintelui acestuia,
3.Confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia. Termenul pentru continuarea
procedurii a fost fixat la 07.05.2020.
l Anunt ziar consemnare bani la
UNPIR Mehedinti. Subscrisa, societatea profesionala de insolventa
Consultant Insolvență SPRL, cu
sediul ales în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
judeţul Mehedinţi, membra a Filialei UNPIR Mehedinti, prin asociat
coordonator ec. Popescu Emil, in

calitate de lichidator al debitoarei
SC Comsig SA - societate în dizolvare - lichidare, cu sediul în localitatea Sighisoara, str. Caraiman nr.
1, jud. Mures, cod unic de identificare fiscală 1225885, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr.
J26/176/1991, va comunicam
urmatoarele: -din totalul sumelor
ce urmau a fi distribuite conform
situatiei distribuirii de dividende
intocmita la data de 27.07.2018 a
fost restitutita catre debitoarea SC
Comsig SA suma de 19.995,76 lei,
actionarii neputand fiind identificati la ultimul domiciliu cunoscut.
-in vederea continuarii procedurii
de lichidare, lichidatorul Consultant Insolventa SPRL a procedat
consemnarea in contul distinct al
Filialei UNPIR Mehedinti a sumei
de 19.995,76 lei reprezentand dividente si rezerve aferente anului
2016 pentru actionarii SC Comsig
SA dupa cum urmeaza: 1. Szabo
Rozalia-Viorica,
CNP:2480613263498, cu dom.
Sighisoara, Pta. Herman Oberth
NR. 45,jud. Mures suma de 863,75
lei. 2. Suciu Dorina, CNP:
2621120263504, cu dom. STR.
Crizantemelor NR. 22, AP.20,
Sighisoara, jud. Mures suma de
842,15 lei. 3.Sita Maria, CNP:
2600327263490, cu dom. Str. Trandafirilor NR.2, AP.11, Sighisoara,
jud. Mures suma de 885,34 lei. 4.
Schuster Margareta, CNP:
2520521263504, cu dom. Str. Mihai
Viteazul NR.44, AP.12, Sighisoara,
jud. Mures suma 842,15 lei. 5.
Sandru Lucian-Florin,
CNP:1670907263497, cu dom STR.
Pann Anton NR.18B, AP.3, Sighisoara, jud. Mures suma de 863,75
lei. 6.Rohan Gheorghe, CNP:
1291026263507, in dom. Str. Closca
NR.8, Sighisoara, jud. Mures, suma
de 863,75 lei. 7. Pop Letitia, CNP:
2520223263496, Str. Codrului
NR.26, Sighisoara, jud. Mures,
suma de 993,31 lei. 8. Nechita
Helmina, CNP: 2281013263494,
Str. Ipatescu Ana NR. 56, Sighisoara, jud. Mures, suma de 842,15
lei. 9. Nagy Iosif, CNP:
1290315263496, Str. Florilor NR.1,
Sighisoara, jud. Mures, suma de
885,34 lei. 10.Marton Ladislau,
C N P : 1 3 7 0 9 0 7 2 6 3 4 9 8 , S t r.
Dumbravei NR. 12, AP.3, Sighisoara, jud. Mures, suma de 863,75
lei. 11.Mardan Tiberiu-Traian,
CNP: 1410501263494, Str. Neculce
Ion NR.5, Sighisoara, jud. Mures,
suma de 863,75 lei. 12. Hadar Elisabeta, CNP: 2671209263502, Str.
Romana NR.21, Sighisoara, jud.
Mures, suma de 971,72 lei. 13.
Faghi Marioara, CNP:
2420926263493, STR. Horia Teculescu NR.47, Sighisoara, jud.
Mures, suma de 863,75 lei. 14.
E h r m a n n
M a r i a ,
CNP:2230817263492, Str. Horia
Teculescu Nr.145, Sighisoara, jud.
Mures, suma de 842,15 lei. 15. Dilo
Elena, CNP: 2331126263497, Pta.

Herman Oberth NR.16, Sighisoara,
jud. Mures, suma de 842,15 lei.
16.Dietrich Mihail, CNP:
1230408263496, STR. Goga Octavian NR.7, Sighisoara, jud. Mures,
suma de 842,15 lei. 17.Craciun
Ioan, CNP: 1340627263493, Str.
Cantemir Dimitrie Nr.6B, Sighisoara, jud. Mures, suma de 863,75
lei. 18. Cioanta Monica, CNP:
2681007263508, Str. Ipatescu Ana
NR.156, Sighisoara, jud. Mures,
suma de 863,75 lei. 19. Cioanta
Emil, CNP: 1240323263495, STR.
1 decembrie 1918 NR.5, Sighisoara,
jud. Mures, suma de 842,15 lei. 20.
Candea Ioan, CNP:
1491107263492, Str. Titulescu
Nicolae NR.9, Sighisoara, jud.
Mures, suma de 863,75 lei. 21.
Barsan Cornel, CNP:
1520724263495, Str. Dumbravei
NR.58, AP.30, Sighisoara, jud.
Mures suma de 863,75 lei. 22. Balla
Alexandru, CNP: 1370520263495,
Str. Trandafirilor NR.4, AP.6, Sighisoara, jud. Mures, suma de 863,75
lei. 23. Abrudan Eleonora, CNP:
2410316263498, CAR. HETIUR
NR.113, Sighisoara, jud. Mures,
suma de 863,75 lei. Ulterior radierii
societati comerciale Comsig SA de
la Oficiul Registrului Comertului
de pa langa Tribunalul Mures Biroul Teritorial Sighisoara, persoanele indreptățite pot formula cereri
de ridicare a sumelor cuvenite
conform situatiei descrise anterior,
cu conditia dovedirii calitatii de
actionar sau mostenitor legal. Cererile trebuie adresate catre UNPIR
Filiala Mehedinti cu sediul in loc.
Dr Tr. Severin, str. Aurelian, nr.46,
et. 1 cam.57, Jud.Mehedinti. Relatii
suplimentare la: -U.N.P.I.R. Filiala
Mehedinti, prin presedinte Șerban
Valeriu - tel.0756482035, secretariat
Mazilu Valentina tel. 0740796165,
email: unpir_mehedinti@yahoo.
com sau la sediul din loc. Dr Tr.
Severin, str. Aurelian, nr. 46, et. 1
cam.57, Jud.Mehedinti. -societatea
de insolventa Consultant insolventa
SPRL prin asociat coordonator
Emil Popescu- tel 0742592183,
email:office@consultant-insolventa.
ro. Prezentul anunt se va publica in
ziare de larga circulatie si in ziar
local unde debitoarea SC Comsig
SA isi are inregistrat sediul social.
Lichidator Sc Comsig SA. Consultant Insolventa SPRL Asociat
coordonator ec. Popescu Emil.
l Unitatea administrativ-teritorială Daneți, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.38, 39, 40,
46, 48, începând cu data de
10.02.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Daneți,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
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depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus, nu
vor fi luate în considerare.
l P.F. Micluța Zamfira, titular al
proiectului ,,Construire depozit
produse agricole și spații parcare
utilaje agricole” propus a fi
amplasat în Lovrin, C.F.nr. 402242,
Nr.Top. 402242, jud. Timiș, anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția
Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
,,Construire depozit produse agricole și spații parcare utilaje agricole”, propus a fi amplasat în
Lovrin, C.F.Nr. 402242, Nr.Top.
402242, județul Timiș. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr.
18-18A, în zilele de luni-joi, orele
8:00-16:30 și vineri între orele 8:0014:00, 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 anuntului pe pagina de
internet a Agenției pentru Protecția
Mediului Timiș.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ:
Brașov. Denumire UAT: Hârseni.
Unitatea administrativ teritorială
comuna Hârseni, județul Brașov,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
Planul parcelar T11: F170/2/3, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Data de început a
afișării: 03.02.2020. Data de sfârșit
a afișării: 03.04.2020. Adresa
locului afișării publice: Primăria
Hârseni, situată în comuna
Hârseni, sat Hârseni, nr.175,
județul Brașov, precum și pe
pagina de internet: http://www.
primariaharseni.ro. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei Comunei Hârseni. Informații privind Programul național
de cadastru și carte funciară 20152023 se pot obține pe site-ul
ANCPI, la adresa: www.ancpi.ro/
pnccf/.
l FCC Environment Romania
S.R.L. (fosta S.C. A.S.A. Servicii
Ecologice S.R.L.), cu sediul in

Arad, Soseaua Centura Nord FN,
Judet Arad, tel. 0357/130920; fax
0357/130921; e-mail /office@
fcc-group.ro, anunţă intenţia de
obtinerea a autorizaţiei de mediu
(reautorizare) pentru activitatile cu
codurile CAEN: 3700 Colectarea si
epurarea apelor uzate; 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase;
3812 Colectarea deseurilor periculoase; 4941 Transporturi rutiere de
marfuri ; 8129 Alte activitati de
curatenie, activitati existente,
desfasurate pe raza judetelor Arad,
Timis, Hunedoara si Caras-Severin.
l S.C. Gimrom Holding S.R.L.,
titular al proiectului Plan Urbanistic de Detaliu „construire
ansamblu rezidențial format din 4
corpuri cu funcțiunea de locuințe
cu partiu special pentru profesiuni
liberale, comerţ și servicii cu regim
de înălţime S+P+11E, Bd.1 Mai,
nr.49, Sector 6, București”, având
adresa poștală Bd.1 Mai, nr.49,
Sector 6, București –anunță
publicul interesat asupra intenției
de elaborare a documentației de
urbanism Plan Urbanistic de
Detaliu -construire ansamblu rezidențial format din 4 corpuri cu
funcțiunea de locuințe cu partiu
special pentru profesiuni liberale,
comerţ și servicii cu regim de înălţime S+P+11E, Bd.1 Mai, nr.49,
Sector 6, București. Publicul interesat este rugat să trimită observații
/comentarii în scris, prin poștă la
adresa: Calea Plevnei, nr.147-149,
Sector 6, în atenția Departamentului Arhitect Șef, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și
Autorizații în Construcții.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată sub
Dosar nr. 1053/238/2019 la Judecătoria Gurahonț, petenta Doța Neli
solicită înscrierea dreptului de
proprietate pe titlul de uzucapiune
asupra imobilului intravilan înscris
în CF nr. 303178 Gurahonț, nr. top.
132, 133, constând în casa cu nr.
adm. 69 și teren în suprafață de
2880 mp, asupra căruia figurează
ca proprietar tabular Faura Ana,
decedată, și Bisorca Catița, decedată. Sunt somați în baza DecretLege nr. 115/1938 toți cei interesați
ca, de îndată, să înainteze opoziție
la Judecătoria Gurahonț, deoarece,
în caz contrar, în termen de o lună
de la această publicare se va
proceda la rezolvarea cererii.
l Prin cererea înregistrată sub
Dosar nr.741/238/2019 la Judecătoria Gurahonț, petenta Diaconu
Andora Daniela solicită înscrierea
dreptului de proprietate pe titlu de
uzucapiune asupra imobilului
înscris în CF300196 Gurahonț, nr.
top. 110-112, cf vechi 133 Zimbru,
constând în casa cu nr. adm. 86 și
teren intravilan în suprafață de

2.027mp, asupra cărora figurează
proprietari tabulari în baza certificatului de moștenitor
nr.99/21/1898: Bisorca Maria în
cotă de 6/12 părți, Serb Ana în cotă
de 1/12 părți, Serb Victoria în cotă
de 1/12 părți, Serb Mariuta în cotă
de 1/12 părți, Serb Valeria în cotă
de 1/12 părți, Serb Adrian în cotă
de 1/12 părți și Serb Leontina în
cotă de 1/12 părți. Petenta susține
că a folosit împreună cu antecesorii
din familie acest imobil de peste 20
de ani, în mod public, pașnic
continuu și sub nume de proprietar.
În urma acesteia sunt somați toți
cei interesați ca, de îndată, să
înainteze Opoziție, în caz contrar,
în termen de o lună de la această
publicare se va proceda la rezolvarea cererii.
l Judecătoria Făgăraș, Județul
Brașov, Dosar nr.5964/226/2019.
Somație. Se aduce la cunoștinţă
celor interesaţi că petentul
Grădinar Virgil Ilie a introdus la
Judecătoria Făgăraș acţiune prin
care solicită să se constate că a
dobândit dreptul de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului
situat în loc.Bărcut, nr. adm. 252,
com.Șoarș, jud.Brașov, identic cu
cel înscris în CF nr.100500 Șoarș
(CF vechi 385 Bărcut), nr. top. 199,
cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile art.130 din
Decretul Lege nr.115/1938. Persoanele interesate pot să facă opoziţie
la Judecătoria Făgăraș in termen
de o luna de la data afișării si publicării prezentei somaţii.

LICITAŢII
l SC Bomas Distributions SRL
prin lichidator, anunta vanzarea la
licitatie publica bunurilor aflate in
patrimoniul societatii, respectiv
magazine tip termopan, pretul de
pornire al licitatiei fiind redus cu
50% din cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe
data de: 11.02.2020, 18.02.2020,
26.02.2020, 04.03.2020, 11.03.2020,
18.03.2020, 23.03.2020, 27.03.2020,
31.03.2020, 02.04.2020, orele 12.00
la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu nr. 12, Bl. 33S1
Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Peretu, strada
Ș o s e a D e a l , n r. 9 2 , j u d e ț u l
Teleorman, telefon: 0247.327.167,
fax: 0247.327.167, e-mail: primaria.
peretu@yahoo.com, cod fiscal:
6853295. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: -Spaţiu cabinet medical indivi-

dual CMI 2, cu suprafaţa totală
utilă de 40,53mp, format din spaţiul
cu folosinţă exclusivă S4 (Su4=
17,28 mp), precum și spaţiul folosință comună cotă indiviză de
23,25mp (spațiile S1, S2, S7, S8, S9,
S10, S11 și S12 folosință comună a
CMI 1, CMI 2 și CMI 3) din cadrul
dispensarului uman (P+1E, CF
22108, NC 22108-C1, Sc= 199mp,
Sd= 398mp), proprietate privată a
Comunei Peretu, amplasat în satul
Peretu, comuna Peretu, județul
Teleorman; -Spaţiu cabinet medical
individual CMI 3, cu suprafaţa
totală utilă de 40,53 mp, format din
spaţiul cu folosinţă exclusivă S3
(Su3= 17,28mp), precum și spaţiul
folosință comună cotă indiviză de
23,25 mp (spațiile S1, S2, S7, S8, S9,
S10, S11 și S12 folosință comună a
CMI 1, CMI 2 și CMI 3) din cadrul
dispensarului uman (P+1E, CF
22108, NC 22108-C1, Sc= 199mp,
Sd= 398mp), proprietate privată a
Comunei Peretu, amplasat în satul
Peretu, comuna Peretu, județul
Teleorman; -Spaţiu cabinet medical
individual CMI 4, cu suprafaţa
totală utilă de 19,17mp, format din
spaţiul cu folosinţă exclusivă S13
(Su13= 19,17mp) din cadrul dispensarului uman (P+1E, CF 22108, NC
22108-C1, Sc = 199mp, Sd= 398mp),
proprietate privată a Comunei
Peretu, amplasat în satul Peretu,
comuna Peretu, județul Teleorman,
conform HCL 3/29.01.2020 și temeiului legal: OUG 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: prin
solicitarea scrisă, transmisă cu cel
puțin 4 zile lucrătoare înainte, la
sediul Primăriei Comunei Peretu.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: Registratura Primăriei
Peretu, strada Șosea Deal, nr.92,
comuna Peretu, județul Teleorman.
3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 10Lei, se achită în
numerar la Primăria Comunei
Peretu, de luni până vineri, între
orele 08.30 și 16.00. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
21.02.2020, ora 15.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 28.02.2020, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă
la Registratura Primăriei Comunei
Peretu, strada Șosea Deal, nr.92,
județul Teleorman. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original și
2 exemplare copii. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședinţa publică
de deschidere a ofertelor:
28.02.2020, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Peretu, strada
Șosea Deal, nr. 92, județul
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Teleorman. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție
se poate introduce la Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Teleorman, str.Ion Creangă,
n r. 5 3 , A l e x a n d r i a , j u d e ț u l
Teleorman, telefon: 0247.406.016,
fax: 0247.317.322, e-mail: tr-teleorman-regcaf@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 05.02.2020.
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, persoană de
contact: Spitalul Municipal Caracal,
strada Plevnei, nr.36, Caracal, județul
Olt, telefon/fax: 0249.512.884,
0249.512.373, e-mail: spitalseap@
gmail.com, cod fiscal: 4395086. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
o suprafață totală de 27,00mp, din
care suprafața de 21mp pe coșul de
fum și suprafața de 6mp la baza
coșului de fum al centralei termice
din incinta Spitalului Municipal
Caracal, str.Plevnei, nr.36, Caracal,
județul Olt, aflată în domeniul public
al Municipiului Caracal și administrarea Spitalului Municipal Caracal,
temeiul legal: OUG nr. 57/03.07.2019
și HCL nr.154/31.10.2019. 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, Serviciul ATAPCA. 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: Serviciul ATAPCA din
cadrul Spitalului Municipal Caracal,
strada Plevnei, nr.36, județul Olt.
3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr.57/2019, privind Codul
administrativ: 13,50 Lei/exemplar, se
achită cash la casieria Spitalului
Municipal Caracal, județul Olt.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 21.02.2020, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 04.03.2020, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Spitalul Municipal Caracal,
Compartimentul Secretariat, strada
Plevnei, nr.36, Caracal, județul Olt.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 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 ofer-
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telor: 04.03.2020, ora 11.00, Spitalul
Municipal Caracal, strada Plevnei,
nr.36, județul Olt. 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 Olt, strada Mânăstirii,
nr.2, Slatina, județul Olt, telefon:
0249.414.989, fax: 0249.437.370,
e-mail: tribunalul-olt@just.ro, în
termen de 20 zile calendaristice de la
data realizării comunicării privind
atribuirea contractului. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 05.02.2020.
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, persoană de contact:
UAT Județul Olt, prin Consiliul Judeţean Olt, cu sediul în b-dul A.I.Cuza,
nr.14, municipiul Slatina, judeţul Olt,
telefon: 0249.431.080, fax:
0249.431.122, e-mail: cjolt@cjolt.ro,
website: http://www.cjolt.ro, cod fiscal:
4394706. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
spații în suprafață totală de 182mp
(conform caietului de sarcini), din
domeniul public al Județului Olt și din
administrarea Consiliului Județean
Olt, amplasate în imobilul „Policlinica
Veche”, et.1, Corp 2, situat în str.Aleea
Tineretului, nr.1, Slatina, județul Olt,
înscrise în CF nr.16819 Slatina, nr.
cadastral 4799, conform HCJ Olt
nr.209/19.12.2019 și temeiul legal:
OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul
administrativ. Destinația spațiilor
închiriate va fi pentru desfășurarea de
activități administrative și medicale.
3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în documentația
de atribuire. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: a)
gratuit de la adresele: website: http://
www.cjolt.ro, e-mail: cjolt@cjolt.ro,
secțiunea „informații de interes
public/achiziții publice”; b)la cerere,
gratuit, pe suport de hârtie de la Serviciul Administrarea Patrimoniului,
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice și Autoritatea Judeţeană
de Transport, camera 301, din cadrul
Consiliului Județean Olt. 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: de la Serviciul Administrarea
Patrimoniului, Unitatea Judeţeană
pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice și
Autoritatea Judeţeană de Transport,
camera 301, din cadrul Consiliului
Județean Olt, cu sediul în b-dul
A.I.Cuza, nr.14, municipiul Slatina,
judeţul Olt. 3.3.Costul și condițiile de

plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul
administrativ: Fără costuri.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 24.02.2020, ora 16.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 02.03.2020, ora 16.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Registratura Consiliului Județean Olt, b-dul
A.I.Cuza, nr.14, municipiul Slatina,
județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
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: 06.03.2020, ora 13.00,
la sediul Consiliului Județean Olt,
Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru
Monitorizarea Serviciilor Comunitare
de Utilităţi Publice și Autoritatea
Judeţeană de Transport, camera 301,
et.3, municipiul Slatina, județul Olt.
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 Olt,
str.Mânăstirii, nr.2, Slatina, județul
Olt, telefon: 0249.414.989, fax:
0249.437.370, e-mail: tribunalul-olt@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 05.02.2020.
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, persoană de contact:
Consiliul Comunei Berești Tazlău,
strada Principala, nr.43, județul
Bacău, telefon/fax 0234.353.000,
e-mail: primariaberesti_tazlau@
yahoo.com, cod fiscal 4353005. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
constructie în suprafață de 62,88mp,
situată în satul Berești Tazlău,
comuna Berești Tazlău, str.Principală,
nr.495, înregistrată în domeniul public
al comunei, în vederea desfășurării de
activități farmaceutice veterinare/
medicină veterinară, conform HCL
6/29.01.2020 și temeiului legal: OUG
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,
Compartiment Urbanism. 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: Compartimentul Urbanism, din
cadrul Primăriei Comunei Berești
Tazlău, strada Principală, nr.43,
județul Bacău. 3.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui
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exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 20Lei/exemplar,
se achită cash la casieria Primăriei
C o m u n e i B e r e ș t i Ta z l ă u .
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 26.02.2020, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 27.02.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Berești Tazlău,
Compartimentul Urbanism, strada
Principală, nr.43, județul Bacău.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 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: 27.02.2020, ora 11.00, Primăria
Comunei Berești Tazlău, str.Principală, nr.43, județul Bacău. 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 Bacău, str.
Ștefan cel Mare, nr.1, Bacău. județul
Bacău, telefon/fax 0234.525.211,
e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7 .Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 05.02.2020.
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, persoană de contact:
orașul Câmpeni, prin Primăria
Orașului Câmpeni, cu sediul în str.
Avram Iancu, nr.5, județul Alba,
telefon 0258.771.215, fax
0258.771.215, int.12, e-mail: primaria_
cimpeni@yahoo.com, cod fiscal
4331112. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
imobil, aparținând domeniului public
al orașului Câmpeni, județul Alba și
situat administrativ în orașul
Câmpeni, str.Gării, nr.21A, înscris în
CF nr.73909 Câmpeni, nr.cadastral
73909, compus din teren în suprafață
de 4.250mp, pe care sunt amplasate
construcțiile C1 -Birou administrativ
și punct control veterinar, în suprafață
de 56mp, C2 -grup sanitar, în suprafață de 75mp, C3 -Anexă -Cântar
animale în suprafață de 11mp, cu
destinația de „Centrul de achiziție și
expoziție a animalelor”, conform HCL
7/03.02.2020 și temeiul legal OUG
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: direct de pe site-ul www.primariacimpeni.ro -secțiunea
Anunțuri-Știri și anunțuri, respectiv la
cerere, de la sediul Primăriei Orașului
Câmpeni -Serviciul Urbanism și
Amenajarea Teritoriului -Comparti-

ment Patrimoniu. 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:
Serviciul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului -Compartiment Patrimoniu, Primăria Orașului Câmpeni,
str.Avram Iancu, nr.5, oraș Câmpeni,
județul Alba. 3.3. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ: Gratuit, de pe
site-ul: www.primariacimpeni.ro,
respectiv 10 Lei de la sediu și se poate
achita cu numerar la casieria Primăriei Orașului Câmpeni. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
21.02.2020, ora 15.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 27.02.2020, ora
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Orașului
Câmpeni, str.Avram Iancu, nr.5,
Câmpeni, județul Alba. 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: 28.02.2020,
ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului
Câmpeni, str.Avram Iancu, nr. 5,
județul Alba. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Alba, Piața Iuliu Maniu, nr.24,
municipiul Alba Iulia, județul Alba,
telefon 0258.813.510, 0258.813.511,
fax 0258.811.184, e-mail: tribunalul.
alba@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
05.02.2020.
l Consulting Company IPURL, cu
sediul în Târgu Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.15, jud.Gorj, în calitate de
lichidator judiciar numit de Tribunalul
Gorj în dosarul nr.3106/95/2011, organizează licitație publică cu strigare
începând cu data de 11.03.2020, ora
13.00, și în continuare săptămânal, în
fiecare zi de miercuri, ora 13.00,
pentru vânzarea următorului bun
imobil aparținând debitorului AVI
INSTANT SRL: teren cu suprafața de
19.303mp, situat în Otopeni, Șos.
Odăii, jud.Ilfov, înscris în CF
nr.104166 (nr.vechi 464) a loc.Otopeni,
având nr.cadastral 702. Prețul de
pornire a licitației este de 800000Euro,
exclusiv TVA. Regulamentul de
vânzare se procură la sediul lichidatorului judiciar sau se transmite prin
corespondenţă (poștă, e-mail, alte
mijloace), după comunicarea dovezii
plăţii contravalorii acestuia. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 0253.223.744, 0253.219.690,
0744.615.954, prin e-mail la adresele:
office@consultingcompany.ro, consultingcompany@rdslink.ro. Toate
persoanele care pretind vreun drept

asupra bunului sunt invitate să anunţe
lichidatorul înainte de data stabilită
pentru vânzare.

PIERDERI
l Pierduta Legitimatie transport
calatori emisa de TCE Ploiesti, pe
numele Stan Alexia Maria. O declar
nula.
l Great Taste SRL, CUI 31428130,
J40/4039/2013, sediu în București,
str. Măriuca, nr. 13, ap. 17, sector 4,
declarăm pierdute CUI seria B
3198559/18.04.2016 și certificate
constatatoare nr. 168045/08.04.2016
pentru sediul social și secundar. Le
declarăm nule.
l Societatea Mitpal Product SRL,
CUI: 41014550, pierdut Certificate
constatatoare sediu social și terți, nr.
26783/22.04.2019. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de înregistare și
Certificat Constatator, pe numele
Cuc Diana Silvia, F5/325/2016,
CUI: 35814060. Declar nule.
l Pierdut Certificat constatator, emis
în baza Legii 359/2004, pentru
punctul de lucru, aparținând SC
Value Supplier SRL, cu sediul în sat.
Tunari, com.Tunari, str.Nicolae
Bălcescu, nr.24A, jud.Ilfov, J23/2509/
2018, CUI: 35295028. Îl declar nul.
l Societatea Mitpal Product SRL,
CUI: 41014550, pierdut Certificat
de înregistrare seria
B3867574/22.04.2019. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat constatator
emis în baza legii nr.359/2004 la
sediul secundar din București,
sector 1, Șos.București-Ploiești,
nr.42D, Băneasa Shopping City, în
spațiul nr.199K2, etaj, pentru societatea Corelli Wine&Art SRL,
J/23/2944/2012, CUI: 30783346,
sediul social: Oraș Voluntari, Aleea
Aviaţiei, Nr. 3C, Camera nr.2, Etaj
1, Județ Ilfov. Îl declar nul.
l Pierdut Legitimație student Ilie
Cristian-Ionuț, eliberată de Universitatea din București. O declar nulă.

COMEMORĂRI
l SERGIU FETECAU, SOȚ, CU
ACEEAȘI DURERE ÎN SUFLET,
ANUNȚ CĂ SE ÎMPLINESC 6
LUNI DE LA TRECEREA ÎN
NEFIINȚĂ A CELEI CARE A
FOST TIMP DE 60 ANI IUBITA
ȘI BLANDA MEA SOȚIE
VICTORIA -NASCUTĂ LUNGU,
DIN BUFTEA. TEL. 0744.675.005.
l Suntem alături de Doina și Dan
Bogdănescu în greaua și dureroasa pierdere suferită prin încetarea din viață a prof. dr. arhitect
Z E N O B O G DĂ N E S C U.
Alexandra Irimia, Maria Laura,
Alexandra Alma, Ion Ioachim Stroe.

