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OFERTE SERVICIU
l Angajam Menajera zona 
Pipera -Tunari. Relatii la 
telefon 0786.031.069.

l Francigrin SRL - în fali-
m e n t  a n u n t a  a n g a j a r e 
personal specialitate - servicii 
arhivare - in vederea realizarii  
arhivarii documentelor aflate 
in arhiva debitoarei Francigrin 
S.R.L. - in faliment. Ofertele 
urmeaza a se depune la sediul 
ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-
429 116, pana cel tarziu la 
data de 31.01.2021, orele 
15:00.

l Ecologica Oravita SRL - în 
faliment anunta angajare 
personal specialitate - servicii 
arhivare - in vederea realizarii 
arhivarii documentelor aflate 
in arhiva debitoarei Ecologica 
Oravita S.R.L. - in faliment. 
Ofertele urmeaza a se depune 
la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon 0355-429 116, pana cel 
tarziu la data de 31.01.2021, 
orele 15:00.

l Firma Esquiladores Bulz 
SRL din Bistrița, caută lucră-
tori calificați în creșterea 
animalelor pentru tunsul oilor. 
Se solicită experiență minim 1 
an în domeniul respectiv și 
certificat de calificare. Număr 
de posturi vacante: 5. Înca-
drarea în muncă se va face cu 
data de 15.02.2021, cu salariul 
minim pe economie -8 ore/zi. 
Pentru mai multe detalii vă 
rugăm contactați-ne la nr.de 
telefon 0754.387.702.

l  Grădinița cu Program 
Prelungit Nr.64, cu sediul în 
Galați, Str.Brăilei, nr.226, 
Bl.D5 parter, judeţul Galați, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: Bucătar, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. 

Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
29.01.2021, ora 10:00; -Proba 
practică în data de 01.02.2021, 
ora 10:00; -Proba interviu în 
data de 02.02.2021, ora 10:00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): gimna-
ziale/medii; -vechime (obliga-
tor iu) :  minim 10  ani  în 
specialitatea postului; -curs 
(obligatoriu): bucătar; -curs 
(obligatoriu): Noțiuni funda-
mentale de Igienă. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
I I I -a ,  la  sed iu l  un i tă ț i i 
G r ă d i n i ț a  c u  P r o g r a m 
Prelungit Nr. 64 Galați. Relaţii 
suplimentare la sediul: Grădi-
niței cu Program Prelungit nr. 
64, Str. Brăilei, nr.226, bl.D5 
parter, Galați, persoană de 
contact: director prof.Gina 
Hurduc, telefon 0236/446.345, 
fax 0236/446.345, E-mail: 
gradinita64gl@yahoo.com

l Primăria Comunei Traian, 
cu sediul în comuna Traian, 
Str. Principală, nr. 188, judeţul 
Te l eorman ,  o rgan izează 
concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
funcţiei contractuale vacante, 
de muncitor calificat -lăcătuș 
m e c a n i c  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
01.02.2021, ora 10:00; -Proba 
practică în data de 02.02.2021, 
ora 10:00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii :  a) are cetățenia 
română; b) cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; d) are 
capacitate deplină de exer-
cițiu; e) are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează, ates-
tată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de 

familie sau de unitățile sani-
tare abilitate; f) studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de baca-
laureat; g) îndeplinește condi-
ţiile de calificare finalizate cu 
certificate de calificare și, după 
caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; 
h) vechimea în muncă minim 5 
ani. 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 Primăriei Comunei 
Traian, județul Teleorman. 
Relații suplimentare se obțin 
la sediul Primăriei Traian, 
județul Teleorman, sau la 
telefon nr.0247/420.613.

l Asociația Comunelor din 
România Filiala Prahova, cu 
sediul în comuna Blejoi, sat 
B l e jo i ,  n r. 1003 ,  jude ţu l 
Prahova, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante 
de auditor intern, conform 
H.G.  nr.286 /23 .03 .2011 . 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
22 ianuarie 2021, ora 11:00; 
-Proba interviu în data de 26 
ianuarie 2021, ora 11:00; 
-Interviu de avizare -se va 
anunța ulterior. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii (obliga-
toriu): studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diploma de licență sau echiva-
lentă în drept; -vechime (obli-
gatoriu):  minim 3 ani în 
specialitatea studiilor; -de 
preferat să dețină permis de 
conducere, categoria B. Candi-
daţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Blejoi, comuna Blejoi, sat 
Ble joi ,  nr.  1003,  județul 

Prahova. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăriei Blejoi, 
comuna Blejoi, sat Blejoi, 
nr.1003, județul Prahova, 
persoană de contact: Neagu 
Elena, telefon 0244/410.445, 
int.116, fax 0244/410.660.

l Școala Gimnazială „Sfântul 
Ierarh Nicolae” cu sediul în 
comuna Vladești,  judeţul 
Galați, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: 
Administrator financiar I S 
- 0 . 5 0  n o r m ă ,  c o n f o r m 
H.G.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
29.01.2021, ora 12:00; -Proba 
interviu în data de 29.01.2021, 
ora 15:00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare 
economice de lungă durată; 
-minimum 3 ani vechime în 
exercitarea funcției de contabil 
în sistemul de învățământ; 
-cunoștințe de operare în 
sistemul Forexebug; Sicap. 
Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs 
până la data de 21.01.2021,  la 
sediul  Școl i i  Gimnaziale 
„Sfântul Ierarh Nicolae” 
Vladești, jud.Galați. Relații 
suplimentare la sediul unității 
s a u  l a  n r. d e  t e l e f o n 
0236/303.313.  

l Serviciul Public de Gospo-
dărie Comunală al Orașului 
Băile Herculane: cu sediul în 
loc.Băile Herculane, str. M. 
Eminescu, nr. 10, jud. Caraș 
Severin, organizează în baza 
HG nr.286//2011 concurs 
pentru ocuparea unor funcții 
c o n t r a c t u a l e  v a c a n t e : 
-Muncitor calificat II (insta-
lator)  -1  post  în  cadrul 
Compartimentului Prestări 
Servicii. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiții: -Studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalau-
reat; -Certificat de calificare 
profesională în meseria de 
instalator; -Vechime în muncă 

minim -5 ani. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 29.01.2021, ora 
10:00; -Proba interviu în data 
de 02.02.2021, ora 10:00. Data 
limită pentru depunerea dosa-
relor este: 21.01.2021, ora 
12:00, la sediul Serviciului 
Public de Gospodărie Comu-
nală al Orașului Băile Hercu-
lane. Relaţii suplimentare la 
sediul: Serviciul Public de 
Gospodărie Comunală al 
Orașului Băile Herculane, 
persoană de contact Iliescu 
Veronica, tel.0255/560.439.

l  Anunt pentru ocuparea 
postur i lor  pr in  consurs /
examen a posturilor de:Cerce-
tator Stiintific din cadrul 
ISACCL. Institutul de Studii 
Avansate pentru Cultura si 
Civilizatia Levantului-(I-
SACCL), organizeaza concurs 
pentru ocuparea posturilor 
contractuale de conducere 
vacante de:director gene-
ral-(ordonator de credite)-(S).
grad.II, 8h/zi, perioada nede-
terminata, in temeiul HG.
nr.286/2011 privind stabilirea 
pr inc ip i i lor  genera le  de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespun-
zator functiilor contractual, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. Conditiile generale 
si  conditi i le  specifice de 
ocupare a postului de director 
general-(ordonator credite) se 
regasesc accesand adresa: 
www. institutlevant.ro, secti-
unea_Cariere-Anunt. Dosarele 
vor cuprinde obligatoriu docu-
mentele prevzuate in anunt. 
Anuntul de concurs este dispo-
nibil online accesand adresa: 
www.institutlevant.ro-secti-
unea Cariere. Tematica/biblio-
grafia de concurs, cererea de 
inscriere si acordul privind 
datele cu caracter personal se 
gasesc pe site-ul ISACCL-sec-
tiunea Cariere. Dosarele se 
depun la sediul Institutului 
din: Bd.Maresal Constantin 
Prezan, nr.2A, sector 1-Bucu-
resti, in intervalul orar 9:00-
1 2 : 3 0 .  C a l e n d a r u l 
desfausurarii concursului:-Ter-
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menul limita de depunere a 
dosarelor este de 10 zile lucra-
toare de la publicarea anun-
tului. Data limita de depunere 
a dosarelor este 21.01.2021 ora 
12:00. Dosarele de concurs se 
depun personal la sediul din 
Bd.M.Constantin Prezan 
nr.2A, sector 1-Bucuresti. 
Selectia si verificarea dosa-
relor se  va desfasura in 
conformitate cu prevederile 
HG.nr. 286/2011, in perioada 
22.01.2021. Proba scrisa va 
avea loc in data de 29.01.2021 
la sediul ISACCL ora 12:00. 
Informatii suplimentare se pot 
obt ine  de  la  secretar iat 
ISACCL, pe adresa:office@
inst i tut levante.ro sau la 
telefon:0723.289.799

l Primăria Comunei Şuţeşti, 
judeţul Brăila, organizează la 
sediul sau concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacante: -mediator 
sanitar care se asimilează cu 
funcţ ia  de  i s t ruc tor  de 
educaţie- Compartimentului 
de Asistenţă Socială (post 
vacant). Concursul va avea loc 
la sediul Primăriei Şuţeşti, 
judeţul Brăila în data de 
01.02.2021 ora 10:00 proba 
scrisă şi în data de 02.02.2021, 
ora 12:00 interviul. Condiţiile 
de desfăşurare a concursului, 
condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia şi actele 
solicitate sunt afişate la sediul 
Primăriei Suţeşti, telefon 
0239/667811.

CITAŢII
l Vîlcu Daniela, in calitate de 
reclamant, cheamă în instanţă 
pe pârâta Vâlcu Gabriela , în 
dezbaterea publică a masei 
succesorale a defunctului 
Vâlcu Traian, în data de 16 
februarie ,  ora 13:00,  în 
dosarul nr.5375/2011, la Jude-
câtoria Piteşti.

l Cabinet Individual de Insol-
vență  Grigor ian  Andre-
ea -Gina ,  CIF  25259222 
cheamă în judecată la Tribu-
nalul Vrancea- secția a II-a 

Civilă şi de contencios admi-
nistrativ fiscal cu sediul în 
mun. Focşani, bd. Indepen-
denței, nr. 19-21, jud. Vrancea 
pe Giancomelli Gabrieleşi pe 
Lanciani Paolo Luca în dosar 
nr. 875/91/2020/a2, având ca 
obiect cererea debitorului 
(art.66 alin.10 din Legea 
nr.85/2014) cu termen în data 
de 15.03.2021.

SOMAŢII
l Prin prezenta aducem la 
cunostinta publicului ca prin 
dosarul civil nr.28713/245/2020 
al Judecatoriei Iasi s-a deschis 
procedura de declarare jude-
catoreasca a mortii numitului 
Panainte Ioan, nascut la data 
de 17.07.1954, cu ultimul 
domiciliu in satul Voinesti, 
comuna Voinesti, Jud.Iasi.Pe 
aceasta cale invitam orice 
persoana sa comunice datele si 
in format i i l e  pe  care  l e 
cunoaste  in  legatura cu 
persoana disparuta.

DIVERSE
l Proiectul Înființare rețea 
distribuție gaze naturale în 
comuna Albeşti ,  județul 
Constanța, a fost depus spre 
avizare la Apele Române 
-Administrație Bazinală de 
Apă Dobrogea -Litoral. 

l Anunt public privind depu-
nerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu;  SC 
Revpro Obertherm SRL, cu 
sediul in municipiul Baia 
Mare, B-dul Independentei, 
nr. 70, judetul Maramures si 
SC Eco Antnic SRL, cu sediul 
in municipiul Baia Mare, 
B-dul Independentei, nr. 70, 
jud. Maramures,  anunta 
publicul interesat asupra 
depuner i i  so l ic i tar i i  de 
emitere a acordului de mediu, 
pentru proiectul “Hala depo-
zitare cu spatii administrative 
( birouri), imprejmuire, bran-
samente si racorduri la utili-
tati” propus a fi amplasat in 
municipiul Baia Mare, Bule-
vardul Independentei, f.n., 
judetul Maramures. Informa-

tiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul 
APM Maramures, din locali-
tatatea Baia Mare, str. Iza, nr. 
A, in zilele de luni-joi intre 
orele 08:00-16:30 si vineri 
intre orele 08:00-14:00, si la 
sediul beneficiarului. Obser-
vatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei 
Pentru Protectia Mediului 
Maramures.

l Sc Eco Ela Import Export 
Srl Titular Al Societatii Cu 
Activitatea De Colectarea 
Deseuriilor Periculoase Si 
Nepericuloase In Jud.Ilfov, 
Com.Glina, Intrarea Abato-
rului. (Dncb) Publicul Inte-
resat  Asupra Depuneri i 
Solicitarii Obtineri Autoriza-
tiei De Mediu Pot Obtine 
Informati La Sediu Apm 
Ilfov Aleea Lacul Morii,Nr. 1, 
Sect. 6, Bucuresti Tel/Fax. 
0214301523.0214301402 In 
Zilele De Luni Pana Joi Orele 
09:00/13:00 Contestatiile 
Publicului Se Primesc Zilnic 
La Sediul Apm Ilfov

l S.C.Agrizone.Ro Farm SRL 
cu sediul în Municipiul Roşiori 
de Vede, Ferma 4 Troianu, nr.
cadastral 983, jud.Teleorman, 
titular al activităţii de „Creş-
tere a puilor de carne”, desfă-
şurată în Municipiul Roşiori 
de Vede, nr.cadastral 983, 
judeţul Teleorman, anunţă 
publicul interesat asupra soli-
citării de obținere a Autoriza-
ț iei  Integrate de Mediu. 
Informaţiile privind impactul 
activităţii asupra mediului pot 
fi consultate la sediul Agenţiei 
de  Protecţ ie  a  Mediului 
Teleorman din municipiul 
Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, 
t e l .  0 2 4 7 . 3 1 6 . 2 2 8 ;  f a x : 
0247.316.229; e-mail office@
apmtr.anpm.ro, în zilele de 
luni-vineri, între orele 08:00-
14:00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic, sub semna-
tură şi cu date de identificare 
la sediul APM Teleorman în 
termen de 10 zile de la publi-
carea acestui anunț.

l În conformitate cu preve-
d e r i l e  L e g i i  A p e l o r 
nr.107/1996, cu modificările şi 
completăr i le  ul ter ioare , 
Primăria Oraşului Ocnele 
Mari, str.A.I.Cuza, nr.53, 
intenționează să solicite de la 
A.N.“Apelor Române” -ABA 
Olt SGA Vâlcea, aviz de 
gospodărire a apelor pentru 
proiectului „Extindere Rețea 
apă potabilă Str.Coceneşti”, 
propus a fi realizat în oraşul 
Ocnele Mari, Str.Coceneşti. 
Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimen-
tare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a 
apelor, pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care 
doresc să transmită obser-
vații, sugestii şi recomandări 
se pot adresa solicitantului la 
adresa: Oraşul Ocnele Mari, 
Str. A.I. Cuza, nr. 53, Jud. 
Vâlcea, în zilele de luni-vineri, 
între orele 8:00-16:00.

l SC Panfora Oil & Gas 
(prin proiectant SC Expert 
Serv SRL Ploiesti) anunta 
publicul interesat asupra 
depuner i i  so l ic i tar i i  de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Sonda De 
Explorare 3e -  Curtici” 
propus a fi amplasat in extra-
vilanul orasului Curtici, FN, 
identificat prin Extras CF nr. 
307341 Curtici, judetul Arad. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
sediul APM Arad, din muni-
cipiul 
Arad, str. Splaiul Mures, FN, 
judetul Arad si la sediul titu-
larului in municipiul Cluj-Na-
poca, BD. 21 Decembrie 1989, 
nr. 77, cladirea C-D The 
Office, camera C.1.2, et. 1, 
judetul Cluj. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Arad din Arad, 
str. Splaiul Mures, FN, judetul 
Arad, in zilele de luni-vineri, 
intre orele 8:00-14:00.

l S.C. Black Horse Company 
S.R.L. cu sediul în Str. Intr. 
Arămeşti nr.2, Sector 5, Bucu-

reşti, înregistrată la O.N.R.C.-
O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 
16761679, informează pe cei 
interesaţi că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea auto-
rizaţiei de mediu pentru 
activitatea Spălătorie Auto 
Cod CAEN 4520 desfăşurată 
în str. Bărbătescu Vechi nr.7, 
Sector 5, Bucureşti. Infor-
maţii se pot solicita la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului  Bucureşt i  d in 
Sectorul 6, Aleea Lacul Morii 
nr.1 (Barajul Lacul Morii- în 
spatele Benzinăriei Lukoil), 
între orele 9:00-12:00, de luni 
până vineri. Propuneri sau 
contestaţii se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucureşti în 
termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

l S.C. DAV Auto Cosmetics 
S.R.L. cu sediul în Str. Turnu 
Măgurele nr. 5, Sector 4, 
Bucureşti, înregistrată la 
O.N.R.C.-O.R.C.T.B.  cu 
C.U.I. nr. 27085998, infor-
mează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei  de 
mediu pentru activitatea 
Spălătorie Auto Cod CAEN 
4520 desfăşurată în str. Ilie 
Gripescu nr.2, sector 5, Bucu-
reşti. Informaţii se pot solicita 
la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti 
din Sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr.1 (Barajul Lacul 
Morii- în spatele Benzinăriei 
Lukoil), între orele 9:00-12:00, 
de luni până vineri. Propuneri 
sau contestaţii se pot depune 
la sediul A.P.M. Bucureşti în 
termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
l  A d m i n i s t r a t o r  u n i c , 
Cremene Francesca, al SC 
ARVA SA,  cu  sediu l  în 
Craiova, Str. Calea Severi-
nului, Nr. 54, Jud. Dolj, înma-
t r i c u l a t ă  l a  R e g i s t r u l 
C o m e r ț u l u i  s u b  N r .
J16/95/1991,  Cod Fiscal 
R O 3 4 4 0 5 2 9 ,  c o n v o a c ă 
Adunarea Generală Ordinară 
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la data de 10.02.2021, ora 
11:00, la sediul societății 
pentru toți acționarii care 
figurează în Registrul Acțio-
narilor la data de 15.01.2021 
(data de referință). În cazul 
ne întrunir i i  cvorumului 
statutar și legal, ședința se va 
r e c o n v o c a  l a  d a t a  d e 
11.02.2021, cu aceeași ordine 
de zi, în același loc și la 
aceeași oră. Adunarea Gene-
rală Ordinară va avea urmă-
toarea  ord ine  de  z i :  1 . 
Aprobarea modului de repar-
tizare a profitului impozabil 
realizat, în exercițiul 2019. 2. 
Aprobarea împuternicirii 
dne i .  Popescu  Greta  în 
vederea tuturor formalităților 
necesare pentru înregistrarea 
Hotărârii Generale Ordinare 
și depunerea în termen la 
Oficiul Registrul Comerțului 
și publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
a-IV-a, inclusiv în vederea 
desemnării unei alte persoane 
în acest scop. 3. Diverse.

l Consiliul de Administraţie al 
S.C. Compania de Librării 
București S.A., cu sediul în 
București, Bd. Unirii nr.10, 
bl.7B, sector 4, înmatriculată la 
O.R.C. nr. J40/6333/1992, cod 
unic RO361307, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii în data de 
15.02.2021, orele 10, la sediul 
din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, 
sector 4, București, cu urmă-
toarea odine de zi: 1. Numirea 
auditorului financiar extern al 
societăţii pentru un mandat de 
3 ani. 2. Numirea auditorului 
financiar intern al societăţii 
pentru un mandat de 3 ani. 
Materialele informative asupra 
punctelor aflate pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinară a 
Acţionarilor se află la sediul 
societăţii pentru a fi la dispo-
ziţia acţionarilor, putând fi 
consultate și completate de 
aceștia. La ședinţă pot participa 
acţionarii înscriși la data de 
01.02.2021 în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de societate prin grija 
Consiliului de Administraţie. 
Informaţii suplimentare la 

telefon: 0213139645, de luni 
până vineri, între orele 9-14. 
Președintele Consiliului de 
Administraţie, Seba Marieta 
Veronica.

l Convocator: Consiliul de 
Administraţie al Asociaţiei 
Compania de Librării Bucu-
rești PAS, cu sediul în Bucu-
rești, Bd. Unirii nr. 10, bloc 
7B,  sector  4 ,  cod f iscal 
9356622, convoacă Adunarea 
Generală a Membrilor Asocia-
ţiei în data de 29.01.2021, 
orele 8, la sediul din Bd. 
Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea și aprobarea 
materialelor de la Adunarea 
Generală a Acţionarilor S.C. 
Compania de Librării Bucu-
r e ș t i  S . A .  d i n  d a t a  d e 
1 5 . 0 2 . 2 0 2 1 ,  r e s p e c t i v : 
-Numirea auditorului finan-
ciar extern al societăţii pentru 
un mandat de 3 ani, -Numirea 
auditorului financiar intern al 
societăţii pentru un mandat 
de 3 ani. 2. Mandatarea unui 
membru al Consiliului de 
Administraţie al asociaţiei să 
participe și să voteze materia-
lele de la Adunarea Generală 
a Acţionarilor S.C. Compania 
de Librării București S.A. din 
data de 15.02.2021. Data celei 
de a doua convocări pentru 
cazul în care la prima convo-
care nu se îndeplinesc condi-
ţiile legale de constituire a 
ședinţei va fi 15.02.2021, cu 
aceeași ordine de zi, orele 8, la 
sediul din Bd. Unirii nr.10, 
bloc 7B, sector 4. 

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează 
să încheie un contract de achi-
ziție publică pentru Lucrări de 
proiectare, realizare, achiziție și 
montare de butaforii pentru 
proiectul „Amenajare parc 
tematic” în Parcul Pantelimon. 
„Documentația de atribuire” se 
poate solicita la adresa de 
email: achizitii@as3-strazi.ro 
sau la adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu, nr.1M (Parc Pante-

limon), Sector 3, București. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 13.01.2021, ora 12:00. 

l Primăria și Consiliul Local 
al comunei Recea, judeţul 
Maramureș, organizează la 
sediul primăriei din locali-
tatea Recea, str.Primăriei, 
nr.2, în data de 29.01.2021, ora 
11:00, licitaţie publică cu stri-
gare, pentru concesionarea 
următoarelor suprafeţe de 
teren: -Teren în suprafaţă de 
2.000mp din nr.cadastral 
59076 Recea; -Teren în supra-
faţă de 3.000mp din nr.cadas-
tral 59074 Recea. Terenurile 
sunt situate în localitatea 
Săsar, strada Sub Dura, având 
ca destinaţie, conform PUG 
Recea, zona A1B -subzona 
unităţilor predominant indus-
triale. Planul de amplasa-
ment, caietul de sarcini, 
condiţiile de participare și 
informaţii suplimentare se pot 
o b ţ i n e  d e  l a  P r i m ă r i a 
Comunei  Recea,  te lefon 
0262/287.202 sau e-mail 
office@primaria-recea.ro.

l Sucursala CEC Bank Satu 
Mare cu sediul în Satu Mare, 
Str.Petofi  Sandor,  nr.41, 
județul Satu Mare, organi-
zează în data de 21 ianuarie 
2021, ora 10:00, licitaţie 
deschisă fără preselecţie 
pentru vânzarea unui autotu-
rism Dacia Logan Laureate 
1.5 DCI, conform detaliilor 
următoare: Nr.înm. SM 11 
BNK, an fabr.2007, primul 
proprietar, motor 1.461cmc, 
motorină, 158.200km rulați, 
culoare gri, preţul minim de 
pornire de 6.300Lei. Dosarul 
de prezentare se poate achizi-
ționa de la sediul Sucursalei 
CEC Bank Satu Mare, contra 
sumei de 20 lei/dosar -inclusiv 
TVA, până la data de 19 ianu-
arie 2021, între orele 09:00-
1 5 : 0 0 .  V i z i o n a r e a 
autoturismului se poate face 
la sediul Agenției Carei, loc.
Carei, Str.Mihai Viteazu, nr. 
18-20, de către persoanele 
care au achiziționat dosarul 
de prezentare, numai în zilele 

lucrătoare din perioada 07 
ianuarie-19 ianuarie 2021, în 
intervalul orar 09:00-15:00. 
Informaţi i  suplimentare 
puteţ i  obţ ine la  te lefon 
0261.712.530, int.42003.

l  Sucursala CEC Bank 
Zalău cu sediul în bulevardul 
Mihai Viteazu, nr.7, bloc.D, 
județul Salaj, organizează în 
data de 20 Ianuarie 2021, ora 
10:00, licitaţie deschisă fără 
preselecţie pentru vânzarea 
unui autoturism Dacia Logan 
si o remorcă Remo 500 AI, 
conform detaliilor următoare: 
N r. î n m .  B  6 6  J F Y,  a n 
fabr.2007, primul proprietar, 
motor 1.461cmc, motorină, 
125.406km rulați, culoare gri, 
preţul minim de pornire de 
5.800Lei. Nr.înm. SJ 80 CUD, 
an fabr. 1992, primul propri-
etar, culoare verde, preţul 
minim de pornire de 480Lei. 
Dosarul de prezentare se 
poate achizitiona de la sediul 
Sucursalei CEC Bank Zalău, 
contra sumei de 20 lei/dosar 
-inclusiv TVA, până la data 
de 18 Ianuarie 2021, între 
orele 09:00-15:00. Vizionarea 
autoturismelor se poate face 
la sediul de mai sus, de către 
persoanele care au achiziti-
onat dosarul de prezentare, 
numai în zilele lucrătoare din 
perioada 08 Ianuarie-18 Ianu-
arie 2021 și în intervalul orar 
09:00-15:00. Informaţii supli-
mentare puteţi obţine la 
t e l e f o n  0 2 6 0 / 6 1 1 . 1 6 3 ; 
0260/611.750, int.41006.

l Debitorul SC Euro Club 
Hoteluri Si Restaurante SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: Locul de parcare aflat 
la subsolul blocului (locul 
nr.13), situat in Bucuresti, Str. 
Cercetatorilor nr.9, sector 4. 
Pretul de pornire al licitatiei 
pentru locul de parcare este de 
3.140 euro inclusiv TVA. Pretul 
Caietului de sarcini este de 
1.000 lei, exclusiv TVA. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata 
la data de 19.01.2021 ora 14:30 

iar daca locul de parcare nu se 
adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii 
vor avea loc in datele de: 
26 .01 .2021 ,  02 .02 .2021 , 
09 .02 .2021 ,  16 .02 .2021 , 
23 .02 .2021 ,  02 .03 .2021 , 
09.03.2021, 16.03.2021 si 
23.03.2021 ora 14.30 la acelasi 
prêt de pornire. Participarea la 
licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. 
RO86 FNNB 0001 0256 0484 
RO01 deschis la Credit Europe 
Bank Romania, Sucursala 
Bucuresti, pe seama debitoarei 
SC Euro Club Hoteluri Si 
Restaurante SRL cel tarziu cu 
o zi inainte de data si ora stabi-
lita pentru sedinta de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei; -achizitio-
narea cel tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru 
sedinta de licitatie a Caietului 
de sarcini. -Pretul caietului de 
sarcini se achită prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la ING 
Bank - Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL 
sau in numerar la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucu-
rești, Str. Buzesti nr.71, et.5, 
cam. 502 - 505, sector 1. Toate 
sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502 - 
505, sector 1. Pentru relatii 
suplimentare sunati la telefon 
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. 

l Octavy Forest S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator, 
cu sediul in Ploiesti,  Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie teren in 
suprafata de 1.295 m.p. si  
Constructiile C1 si C2 (locuinta 
parter + etaj si garaj), situate in 
Baicoi, Str. Independentei, nr. 
354, Judetul Prahova, la pretul 
de 540.000 lei (fara TVA). Lici-
tatia se va tine in data de 
11.01.2021, ora 13:00, la sediul 
lichidatorului din Ploiesti, iar in 
cazul in care, bunurile nu vor fi 
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adjudecate, licitatia se va tine in 
data de 13.01.2021, 15.01.2021, 
1 8 . 0 1 . 2 0 2 1 ,  2 0 . 0 1 . 2 0 2 1 , 
2 2 . 0 1 . 2 0 2 1 ,  2 5 . 0 1 . 2 0 2 1 , 
2 7 . 0 1 . 2 0 2 1 ,  2 9 . 0 1 . 2 0 2 1 , 
0 1 . 0 2 . 2 0 2 1 ,  0 3 . 0 2 . 2 0 2 1 , 
0 5 . 0 2 . 2 0 2 1 ,  0 8 . 0 2 . 2 0 2 1 , 
10.02.2021, 12.02.2021, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Dosarul de prezentare si condi-
tiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidato-
rului. Telefon/fax: 0244597808; 
mobil: 0723357858, www.andre-
iioan.ro.

l Amatti Industri S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare prin 
licitatie, Skoda Octavia, an fabri-
catie 2008, nr. km 375.063, pret 
1 .652,10 euro,  fara TVA. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 

relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul lichidatorului 
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, la numerele de telefon/
fax: 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro. 
Licitatia se va organiza in data de 
11.01.2021, ora 12:00, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 13.01.2021, 
1 5 . 0 1 . 2 0 2 1 ,  1 8 . 0 1 . 2 0 2 1 , 
2 0 . 0 1 . 2 0 2 1 ,  2 2 . 0 1 . 2 0 2 1 , 
2 5 . 0 1 . 2 0 2 1 ,  2 7 . 0 1 . 2 0 2 1 , 
29.01.2021, 01.02.2021.

l SC Aghiro SRL- în faliment, 
C U I  R O  1 0 3 7 5 2 2 9 , 
J24/205/1998, cu sediul social în 
l o c .  B a i a  M a r e ,  s t r . 
Mărgeanului, nr. 8C, jud. MM, 
prin lichidatorr judiciar Reoin-
solv IPURL desemnat de Tribu-
nalul Maramureș în Dosar nr. 
2192/100/2014, vinde la licitație 

publică următoarele bunuri din 
averea debitoarei: 1. Rafturi 
metalice 60 buc V circ 1= P 
tehnic (1-35%/I) x 60= 5.820 lei, 
respectiv 1.200 euro 2. Rafturi 
modulare 4,5 buc; V circ 2 = P 
tehnic (1-35%/I) x 4,5= 1.455 lei, 
respectiv 300 euro; Total 
general= 7.275 lei respectiv 
1.500 euro. Participanții la lici-
tație vor achita, în contul de 
lichidare al debitoarei, până în 
ziua licitației, o garanție de 10% 
din prețul de pornire al licita-
ției; Pasul de licitație este de 5% 
din prețul de pornire la licitație. 
- Lista cu bunurile și prețul de 
vânzare poate fi consultată la 
sediul lichidatorului judiciar. - 
Dacă un eventual adjudecatar 
nu plătește în termen de 30 de 
zile diferența de preț, pierde 
avansul plătit, urmând a se 
organiza o nouă licitație. - 
Prețul de pornire la licitație este 
30% din prețul de evaluare; 
Licitația va avea loc în data de 
15.01.2021, ora 12:00 la sediul 

lichidatorului judiciar din Baia 
Mare, Str. George Coșbuc, nr. 
25A, etaj IV, cam. 38, jud. 
Maramureș, Reoinsolv IPURL 
Informații suplimentare se pot 
obține la numerele de telefon: 
0749 803 941/ 0745 503 123

PIERDERI
l Declar pierdut și nul Certifi-
catul de Pregătire Profesională 
al Conducătorului Auto (Atestat 
Profesional de Marfă CPC) pe 
numele Petec Petre-Constantin, 
eliberat de ARR Târgu-Jiu, Gorj.

l Pierdut certificat de avizare a 
cabinetului medical cu denu-
mirea S.C. Andodent S.R.L., 
reprezentat de dr. Hornea 
Tatiana. Il declar nul.

l Pierdut Poliță seria D000862 
aparținând ABC Asigurări, 
af lată în gectiunea Campion 
Broker De Asigurare SRL. Se 
declară nulă.

l Pierdut atestat transport 
marfa, card tahograf, emis de 
ARR Prahova, pe numele de 
Pandele Florin. Il declar nul.

l Pierdut atestat transport 
marfa si persoane, card taho-
graf, emis de ARR Prahova, pe 
numele de Paun Gheorghe. Il 
declar nul.

l Pierdut certificat de pregă-
tire profesională a conducăto-
rului auto – transport marfă și 
cartelă tahograf, eliberate de 
ARR Rm. Vâlcea, pe numele 
Dascălu Ion, din Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea. Se declară 
nule.

DISPARIŢII
l Declar decedat pe Crăciun 
Eugen, cu domiciliul în Mun. 
Fălticeni, jud. Suceava. Rog 
o r i c e  p e r s o a n ă  c a r e  î l 
cunoaște să comunice infor-
mații.


