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OFERTE SERVICIU
l Patiseria Antika SRL,cu sediu
social inn Arad, angajeaza 1
lucrator bucatarie ( spalator vase
mari), cod cor 941.201. Cerinte:
studii gimnaziale. CV -urile se
depun la adresa de mail: moniq_
adriana@yahoo.com . Vor fi luate in
considerare CV-urile primite pana
la data de 10 decembrie 2020.
Selectia candidatilor va avea loc in
data de 11 decembrie 2020 si consta
in concurs de CV-uri. Info tel
0752.832020.
l Liceul Tehnologic „Sfântul
Pantelimon”, cu sediul în Bucureşti,
strada Hambarului, nr.12A, sector 2,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante pe perioadă nedeterminată,
de paznic, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Condiţii specifice
de participare la concurs: -studii:
medii; -experienţa în domeniu
constituie avantaj. Data, ora şi locul
de desfăşurare a concursului: -proba
scrisă: data 29.12.2020, ora 09:00, la
sediul instituţiei; -proba practică/
interviu data 29.12.2020, ora 12:15,
la sediul instituţiei. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrătoare de la
apariţia în Monitorul Oficial. Relaţii
suplimentare la sediul instituţiei,
persoană de contact: Şerbănescu
Laura, telefon/fax: 021/255.99.43.
l Primăria Ţigăneşti, cu sediul în
localitatea Ţigăneşti, judeţul
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -paznic: 1 post;
-muncitor calificat gospodărire
comunală: 1 post; -muncitor calificat -instalator. Concursul se va
desfăşura astfel: Pentru paznic:
-Proba scrisă în data de 05.01.2021,
ora 08.30; -Proba interviu în data de
05.01.2021, ora 14:30. Pentru
muncitor calificat gospodărire
comunală: -Proba scrisă în data de
05.01.2021, ora 09:30; -Proba
interviu în data de 05.01.2021, ora
15:00. Pentru muncitor calificat
-instalator sanitar: -Proba scrisă în
data de 05.01.2021, ora 10.30;
-Proba interviu în data de
05.01.2021, ora 15:30. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în perioada 08.12.202021.12.2020, între orele 08:00-16:00,
la sediul Primăriei Ţigăneşti. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Ţigăneşti, persoană de contact:

Brînceanu Florica, telefon:
0247/330.001.
l Baza pentru Logistica a IGSU
scoate la concurs in vederea incadrarii prin recrutare din sursa
externa a unui post vacant de
personal contractual-ingrijitor (cu
atributii de femeie de serviciu) din
cadrul Biroului Administrare Patrimoniu Imobiliar. Pot participa la
concurs numai persoanele care
indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii: sa fie declarate apt medical
si psihologic; nu se solicita vechime
in munca. Pentru inscriere, candidatii vor prezenta pana la data de
29.12.2020 ora 14:00, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul
Bazei pentru Logistica, cu sediul in
Bucuresti, bdul.Iuliu Maniu nr.63,
sector 6, dosarul de cocurs.
Concursul se va desfasura la sediul
Bazei pentru Logistica din Bucuresri si va consta in proba practica-14.01.2021, ora 10:00 si
interviu-20.01.2021 ora 10:00.
Relatii suplimentare se pot obtine,
in zilele lucratoare, intre orele 10.0014.00, la telefon 021.434.69.79, interior 19929-Compartimentul Resurse
Umane.
l Clubul Sportiv al Armatei
„Steaua”, cu sediul în Bulevardul
Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti,
organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a
unui post vacant de conducere de
personal civil contractual de Șef
formaţie muncitori gr.II la formaţia
întreţinere, reparaţii şi exploatare
centrală termică, instalaţii sanitare,
de încălzire, ventilare şi climatizare
din Centrul de administrare stadion
„Steaua” (absolvenţi de studii medii
cu diplomă de bacalaureat, 5 ani
vechime în muncă şi în specialitate).
Desfăşurarea concursului:
11.01.2021, ora 11:00- proba practică; 14.01.2021, ora 11:00- interviu.
Data limită de depunere a dosarelor: 21.12.2021, ora 16:00. Proba
practică se desfăşoară la Complexul
sportiv „Steaua-Ghencea”, Bulevardul Ghencea, nr.45, sector 6,
Bucureşti, iar interviul se desfăşoară
la sediul clubului. Dosarele de
concurs se depun la sediul clubului
unde sunt afişate şi detaliile organizatorice. Datele de contact ale secretariatului: tel.021.413.60.07, int.125
sau 143.
l Clubul Sportiv al Armatei
„Steaua”, cu sediul în Bulevardul
Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti,

organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a
unui post vacant de execuţie de
personal civil contractual de
Muncitor calificat III (instalator
apă-canal) la formaţia întreţinere,
reparaţii şi exploatare centrală
termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare (absolvenţi de studii medii cu diplomă de
bacalaureat, 3 ani şi 6 luni vechime
în muncă şi în specialitate). Desfăşurarea concursului: 30.12.2020, ora
11:00- proba practică; 05.01.2021,
ora 11:00- interviu. Data limită de
depunere a dosarelor: 21.12.2020,
ora 16:00. Proba practică se desfăşoară la Complexul sportiv „Steaua-Ghencea”, Bulevardul Ghencea,
nr.45, sector 6, Bucureşti, iar interviul se desfăşoară la sediul clubului.
Dosarele de concurs se depun la
sediul clubului unde sunt afişate şi
detaliile organizatorice. Datele de
contact ale secretariatului:
tel.021.413.60.07, int.125 sau 143.
l Clubul Sportiv al Armatei
„Steaua”, cu sediul în Bulevardul
Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti,
organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a
unui post vacant de conducere de
personal civil contractual de
Muncitor calificat IV (instalator
instalaţii de ventilare şi condiţionare) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică,
instalaţii sanitare, de încălzire,
ventilare şi climatizare din Centrul
de administrare stadion „Steaua”
(absolvenți ai învățământului
general obligatoriu sau absolvenţi de
studii medii, 6 luni vechime în
muncă şi în specialitate). Desfăşurarea concursului: 11.01.2021, ora
11:00- proba practică; 14.01.2021,
ora 11:00- interviu. Data limită de
depunere a dosarelor: 21.12.2021,
ora 16:00. Proba practică se desfăşoară la Complexul sportiv „Steaua-Ghencea”, Bulevardul Ghencea,
nr.45, sector 6, Bucureşti, iar interviul se desfăşoară la sediul clubului.
Dosarele de concurs se depun la
sediul clubului unde sunt afişate şi
detaliile organizatorice. Datele de
contact ale secretariatului:
tel.021.413.60.07, int.125 sau 143.
l Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I” din Bucureşti anunţă
scoaterea la concurs a următorului
post contractual vacant, în conformitate cu art.12(1), art.30(1) din
Codul muncii: 1 post de Sef depozitdurată nederminată- Serviciul
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Administrativ. Tehnic. Condiţii
specifice de participare: -studii
medii/ generale; -vechime in muncă
minim 10 ani. Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” din Bucureşti, str. Boteanu, nr.1, sector 1, şi
va conţine două probe: probă scrisă
în data de 05.01.2021, ora 10:00, şi
interviul în data de 08.01.2021, ora
09:00. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în original,
până la data de 29.12.2020, ora
12:00, la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I”, Compartimentul Resurse Umane şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Tematica şi
bibliografia se afişează la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” şi pe site-ul www.bcub.
ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” şi la nr. de
telefon: 021/313.16.05 /int.234.
l Școala Gimnazială ”Ioan
Bădescu” Popești- Leordeni, Strada
Leordeni nr.3-5, Județul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea
postului vacant de informatician0,50 normă, post contractual pe
perioadă nedeterminată. Cerințe:
-nivel studii- superioare de specialitate, -vechime minimă în muncă/
specialitate- 3 ani. Cadrul legal:
H.G. nr.286/23.03.2011 modificată și
completată prin H.G.
1027/24.11.2014. Concursul se va
desfășura în data de 30 decembrie
2020 -la sediul unității din strada
Leordeni nr.3-5, localitatea PopeştiLeordeni, județul Ilfov. Dosarele se
depun la sediul unității, în perioada
10.12.2020-16.12.2020, între orele
10:00-14:00, data limită de depunere: 16 decembrie 2020, orele 14:00.
Date de contact: Tel. 0213614024/
0720331121/ 0724.682.324. Selecția
dosarelor depuse va avea loc în data
de 17.12.2020 iar rezultatul selecției
va fi afișat în data de 18.12.2020, ora
10:00, la sediul unității. Contestațiile
cu privire la rezultatul selecției, se
depun în data de 18.12.2020 până la
ora 14:00.
l Societatea Interlifecoaching SRL
recrutează Administrator societate
comercială pentru București. Se
solicită cunoștințe de limbă engleză
și rusă. Constituie un avantaj experiența în acest domeniu. Candidații
interesați sunt rugați să transmită
CV-ul la adresa de e-mail: office@

GATA!
Simplu, nu?

ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Braºov, în calitate de reclamant,
citeazã pentru data de 14 ianuarie 2021, ora 09:30,
Sala T5, Complet ci4 (sala t5), la Tribunalul Braºov,
pe pârâtul BUCUR CRISTIAN, în dosarul nr.
3856/62/2018/a1, având ca obiect atragerea
rãspunderii pentru intrarea în insolvenþã (art. 169
Legea 85/2014).

dbcr.ro, până pe data de 08.12.2020,
la ora 13:00, sau să sune la
nr.0765.443.952 în vederea stabilirii
unui interviu.
l Comuna Bâlteni, județul Gorj,
organizează concurs pentru
ocuparea posturilor vacante, pe
perioadă nedeterminată de „administrator I și maistru I” funcții de
natură contractuală în cadrul
Compartimentului Administrativ.
Concursul va avea loc la sediul
Primăriei Comunei Bâlteni, județ
Gorj, după cum urmează: -În data
de 30.12.2020, orele 11:00, va avea
loc proba scrisă; -Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu
rezultatele probei scrise. Dosarele de
concurs se depun până la data de 18
decembrie 2020, orele 14:00, iar
selecția dosarelor va avea loc în data
de 19 decembrie 2020. Pentru a
ocupa un post contractual vacant,
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările
ulterioare: a)are cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)are
capacitate deplină de exerciţiu; e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare
abilitate; f)îndeplineşte condiţiile de
studii şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g)nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care
ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei
în care a intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare în
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vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale sunt:
1.Pentru funcția de Administrator
I: -nivelul studiilor -medii; -domeniul studiilor -tehnic sau economic;
-alte competențe probate cu înscrisuri -carnet de conducere categoria
B; -vechime în muncă -minim 3 ani.
1.Pentru funcția de maistru I:
-nivelul studiilor -medii; -domeniul
studiilor -tehnic -construcții civile și
industriale; -alte competențe
probate cu înscrisuri -carnet de
conducere categoria B; -vechime în
muncă -minim 5 ani. Conform art.6
al Regulamentului cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant, pentru
înscrierea la concurs candidații vor
prezenta un dosar de concurs care
va conține următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs
adresată conducătorului autorităţii
sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau
orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c)
copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor şi ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări,
precum şi copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; d)
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; e)cazierul
judiciar sau o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil
cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţă medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate; g)curriculum vitae. Adeverinţa
care atestă starea de sănătate
conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii. În
cazul în care candidatul depune o
declarație pe propria răspundere că
nu are antecedente penale, în cazul
în care este declarat admis la
selecția dosarelor, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului. Actele
vor fi prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea. Secretariatul
comisiei de concurs va fi asigurat de

Orfescu Marinela -consilier principal în cadrul biroului resurse
umane. Relații suplimentare se pot
o b ț i n e l a n r. d e t e l e f o n
-0253.233.302.

CITAȚII
l Se citează numitul Silaghi Daniel
Dragomir pentru data de
09.02.2021, ora 10:00, la Judecătoria Beiuș, în dosarul
1749/187/2020, având ca obiect
divorț.
l Se citează dl.Bătrânu Teodor
Gabriel -pârât în dosarul
nr.306/259/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Mizil, pentru termenul din
15.12.2020, ora 10:25.
l Vițel Dumitru cu ultimul domiciliu în sat Orășeni Vale. Com.
Curtești, jud.Botoșani este chemat
în Judecătoria Botoșani, în data de
15.12.2020, în calitate de pârât, în
dosar nr.15509/193/2019, în contradictoriu cu Vițel Maria și Vițel Petru
având ca obiect partaj succesoral.
l Cei interesati sa faca opozitie la
dobandirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune de petentii Vlad
Gheorghe Paul si Vlad Liliana
Niculina asupra imobilului situat in
Com.Vulcan, str. Marasesti nr.362,
Jud.Brasov, inscris in CF 104679Vulcan, nr.top. 537/2 sunt invitati la
Judecatoria Zarnesti in data de
13.01.2021, ora- 09:00, dos.
nr.1340/338/2020.
l Firan Mihail din Corabia, str.M.
Kogălniceanu, nr.90, jud.Dolj, este
citat la Tribunalul Dolj, Craiova, str.
Brestei, nr.12, în 03.02.2021, ora
10.00, în dosarul nr.2551/183/2018.
l Basarabă Mircea și Basarabă
Roxana, ultimul domiciliu Craiova,
str.Ion Maiorescu, bl.2, sc.1, ap.1,
sunt chemați la Tribunalul Dolj,
dosar 28935/215/2018, sala 6, data:
11.12.2020, ora 10.00, în calitate de
intimați, în proces cu Tănase
Dumitru.
l Numitul Magdo Iuon a Pyinti, în
calitate de pârât, cu domiciliul
necunoscut, este citat pe data de 28
ianuarie 2021, ora 11:00, la Judecătoria Dragomirești, județul Maramureș, în dos. nr.346/224/2019,
având ca obiect constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune și întabulare.

l Societatea Profesională Notarială
Popa Ionut-Florin, Dorobanţu
Simona-Iustina și asociații, cu
sediul în Mun.Cluj-Napoca, Str.
Napoca nr.25, ap.5, 7, Judeţul Cluj,
citează pe toți succesibilii cu domiciliul necunoscut, să se prezinte la
sediul biroului notarial în data de 11
ianuarie 2021, ora 13.00, în Dosar
99/2020 pentru a participa, în calitate de succesibili, la dezbaterea
procedurii succesorale după
defunctul Manaszes Laszló, decedat
la data de 12.10.2020, cu ultimul
domiciliu în mun.Cluj-Napoca, str.
Parâng, nr.4, ap.56, jud.Cluj. Pentru
această dată vă rugăm să prezentaţi
cartea de identitate, actele de stare
civilă care dovedesc calitatea dvs.
de moştenitor și actele de proprietate privind bunurile imobile/mobile
ale defunctului. În cazul în care nu
acceptați moștenirea legală în
termen de 1 an de la data deschiderii moștenirii se va prezuma
conform art.1.112 Cod civil că ați
renunțat la moștenire.

SOMAȚII
l Având în vedere că prin acţiunea
civilă ce face obiectul dosarului nr.
15003/55/2020 al Judecătoriei Arad,
cu termen de judecată: 28.01.2021,
ora 10:00 petenta Parohia Ortodoxă
Română Mândruloc, cu sediul în
Mândruloc, nr. 152, jud. Arad solicită dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra
imobilului situat în Mândruloc, nr.
318, jud. Arad, înscris în CF nr.
317737 Vladimirescu, imobil asupra
căruia este menţionat în cartea
funciară ca proprietar Bozgan
Sandor (Alexandru), cei interesaţi
sunt invitaţi să facă opoziţie faţă de
această acţiune în termen de 1 lună
de la afişarea prezentei, în caz
contrar urmând a se trece la judecarea cauzei.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata
de SC Panfora Oil&Gas SRL, cu
sediul in Cluj-Napoca, Cladirea C D the Office, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, etaj 1, camera C.1,
2, jud. Cluj, ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala de
Apa Mures, aviz de gospodarire a
apelor pentru realizarea proiectului
“Sonda de explorare 3E - Curtici”
propus a fi amplasat in extravilanul
orasului Curtici, Judetul Arad.
Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care
doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de Gospodarire a Apelor
pot contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la Expert
Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax:
0244-513233.
l Primăria Comunei Secu, judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului sistematic pentru sectorul cadastral
numărul 21, începând cu data de
04.12.2020, pe o perioadă de 60 zile,
la sediul ANCPI Dolj conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Nationale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele
menţionate mai sus, nu vor fi luate
în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Gângiova, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.19, 20, începând cu data de
14.12.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăria Gângiova,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr. 5491/105/2019
Tribunal Prahova, conform hotararii intermediare nr. 521 din
07.10.2020 privind pe SC Ecolog
Construct Trade SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
25.11.2020, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor 21.12.2020,
întocmirea tabelului definitiv
25.01.2021, prima Adunare a Creditorilor avand loc in data 28.12.2020,
orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Unitatea administrativ-teritorială
Catane, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.21, 22, începând cu data de
14.12.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăria Catane,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
l SC Cris Garden SRL cu sediul în
str. General Berthelot, nr. 57, sector
1, București, înregistrată la ONRCORCTB cu CUI 15425816 informează pe cei interesanți că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitatea CAEN 8130 -Activități De
Întreținere Peisagistică . Desfășurată în str. General Berthelot, nr. 57,
sector 1, București. Informații se
pot solicita la sediul Agenției Pentru
Protecția Mediului București din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1
(Barajul Lacul Morii -în spatele
benzinăriei Lukoil), între orele 9:0012:00, de luni până vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la
sediul A.P.M București în termen de
10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l SC REWE (Romania) SRL, cu
sediul în comuna Ștefăneștii de Jos,
str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov,
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de autorizație
de mediu, în scopul desfășurării
activității: Comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (Supermarket)
pe amplasamentul din municipiul
Reghin, Strada Vânătorilor, nr.
26-28, județ Mureș. Informații
privind impactul asupra mediului
al activității pentru care se solicită
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autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de luni - joi între orele
8:00 - 14:00 și vineri între orele 8:00
– 12:00, la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Mureș din
municipiul Târgu-Mureș, Strada
Podeni, nr. 10, județul Mureș.
Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris
la sediul A.P.M. Mureș.
l S.C. M&C Impact Production
S.R.L., cu sediul social în sect.3,
Aleea Fizicienilor, nr.11, Bl.3E,
sc.1, Ap.51, Punct De Lucru str.
Taberei, nr.5, corp C8, Popeşti-Leordeni, Ilfov, inregistrata la
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I.
24176137, J40/12109/2008 informeaza pe cei interesati ca s-a depus
solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea
Fabricarea altor articole din metal
n.c.a.- cod CAEN-2599, desfasur a t ă i n j u d e t u l I l f o v, o r a ş
Popeşti-Leordeni, Str.Taberei, nr.5,
corp C8, Popeşti-Leordeni, Ilfov.
Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestații sau sugestii la sediul Agentiei
Pentru Protectia Mediului Ilfov din
sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1
(Barajul Lacul Morii-in spatele
benzinariei Lukoil), intre orele 9:0012:00, de luni pana vineri.
l S.C. Inoxpro Metal S.R.L.,cu
sediul social în Bucureşti, sect.4,
Calea Serban Voda, nr.256, Bl.13,
sc.1, Et.8, Ap.60, inregistrata la
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I.33982610, J40/474/2015 informeaza
pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei
de mediu pentru activitatea ”Fabricarea altor articole din metal
n.c.a.”-cod CAEN-2599, desfășurată în Popești-Leordeni, Str.
Taberei, Nr.5, corp C8, Jud. Ilfov.
Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestații sau sugestii la sediul Agentiei
Pentru Protectia Mediului Ilfov din
sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1
(Barajul Lacul Morii-in spatele
benzinariei Lukoil), intre orele 9:0012:00, de luni pana vineri.
l SC Auto Schunn SRL cu sediul
in Arad, Calea Radnei nr 247, jud.
Arad, tel. 0257 286680, doreste sa
obtina autorizatie de mediu pentru
sediul din Arad, Calea Radnei nr
247, jud. Arad, unde se desfasoara
urmatoarele activitati: intretinerea
si repararea autovehicolelor (vopsitorie auto, spalatorie auto fara

detergent)-cod CAEN 4520; colectarea deseurilor periculoase -cod
CAEN 3812; tratarea si eliminarea
deseurilor periculoase -cod CAEN
3822, productia de energie electrica
-cod CAEN 3511, avand ca principale faze ale activitatii urmatoarele:
pentru intretinerea si repararea
autovehicolelor: intretinerea si
repararea autovehicolelor aflate in
garantie si post garantie: reparatii
mecanice si electrice, diagnoza
computerizata, schimb de ulei,
lucrari de tinichigerie auto, pentru
vopsitoria auto: pregatirea autovehicolelor pentru vopsire (chituit,
grunduit, slefuit, degresat, izolare
parti care nu se vopsesc, finisari)
vopsirea propriu-zisa, uscarea autovehicolului, reasamblare piese,
predare la beneficiar; Pentru activitatea de colectare deseuri periculoase: colectarea de ulei uzat de la
alti generatori. Pentru activitatea
de tratare si eliminare a deseurilor
periculoase: coincinerare cu generare de caldura, prin arderea
uleiului uzat in centrala proprie;
Pentru productia de energie electrica: valorificarea resurselor regenerabile de energie solara prin
producerea de energie electrica prin
conversia fotovoltaica a energiei
solare. Masuri de protectie a factorilor de mediu: Apa: deznisipatoare,
separator de hidrocarburi, Aer:
filtre aer, cosuri de fum. Sol: platforme betonate, parcare pavata.
Gestiunea deseurilor: pubele si
recipenti de plastic si metal.
Substante periculoase: magazie cu
pardoseala betonata, cuve de
retentie, spatiu securizat. Gestiunea
deseurilor: pubele si contracte cu
operatori autorizati in colectarea
deseurilor. Observaţiile publicului,
formulate în scris/informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arad, Splaiul Mures, FN,
telefon 0257/280331; 0257/280996,
in timp de zece zile lucratoare după
data publicării prezentului anunţ
l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezent a t ă p r i n a v. C i u l i a n u
Elena-Cozmina, in calitate de
lichidator judiciar al Abitat Costruzioni SRL desemnat prin sentinta
civila nr. 668/26.11.2020, pronuntata de Tribunalul Prahova - Secţia
a II-a Civila, de contencios administrativ si fiscal in dosar nr.
4822/105/2019, notificã deschiderea

falimentului prin procedura generala prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Abitat Costruzioni SRL,
cu sediul social in Mun. Ploiesti, Str.
Marasesti, Nr.146, Jud. Prahova,
CUI 20768306, nr. de ordine in
registrul comertului J29/190/2007.
Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta
nascut dupa data deschiderii procedurii insolventei impotriva Abitat
Costruzioni SRL, vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
Prahova - Secţia a II-a Civila, de
contencios administrativ si fiscal,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
4822/105/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 11.01.2021; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
09.02.2021; c) termenul pentru
depunerea contestatiilor la tabelul
suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 10.03.2021.
l Anunt public privind decizia
etapei de incadrare. SC Revolution
Plus SRL, reprezentata prin dl. Ster
Ciprian Daniel, titular al proiectului
“Demolare-desfiintare constructii
existente, construire imobil locuinte
colective, imprejmuire, racorduri si
bransamente la ultilitati”, propus a fi
amplasat in municipiul Baia Mare,
str. Victoriei, nr. 13, Judetul Maramures, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei de incadrare de
catre Agentia pentru Protectia
Mediului Maramures, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
mai sus mentionat. Proiectul deciziei
de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Maramures, cu sediul in
localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A,
jud. Maramures, in zilele de luni-joi
intre orele 8:00-16.30 si vineri intre
orele 8:00-14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://
apmmm.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii
la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet
a Agentiei pentru Protectia Mediului
Maramures.

III

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

ADUNĂRI GENERALE
l Se convoacă ședința Consiliului Director al Asociației Club
Rotaract Craiova la data de
10.12.2020, ora 15:00, la sediul
Asociației din Mun.Craiova,
cart.Brazda lui Novac, bl.A31,
sc.1, ap.3, jud.Dolj. Pentru
aspecte procedurale, persoană
de contact: Avocat Alexandru
Digă, tel.0788.000.550.

LICITAȚII
l Partium Insolvency IPURL, cod
de identificare fiscală RO31260973,
sediul profesional în Oradea, str.
Szigligeti Ede, nr.8, ap. 1, județul
Bihor, număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvență RFO-II0 6 5 5 , Te l : 0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1
Fax:0359/463662, E-mail partium.
insolvency@gmail.com, în calitate
de lichidator judiciar al societății
DT Mobila Quality SRL identificată prin CUI 37218390, număr de
înregistrare la Registrul Comerțului
J5/497/2017 și sediul în Oradea, str.
Coralilor, nr.18, jud. Bihor, societate
în faliment, in bankruptcy, en
faillite, procedură ce face obiectul
dosarului nr. 1854/111/2019 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, în conform i t a t e c u h o t ă r â r e a n r.
900/12.11.2020 și în baza dispozițiilor NCPC, scoate la vânzare prin
licitație publică bunuri mobile, în
natură articole de mobilă respectiv
bucătărie 1 buc, colțar 3 buc, dulapuri 3 buc și sufragerii 2 buc având
ca preț total de pornire 4,470 lei.
Licitația va avea loc în data de
16.12.2020 ora 12:00 la adresa din
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor. Participanții la
licitație trebuie să consemneze, cel
mai târziu până la începerea licitației, cel puțin 10% din prețul de
începere a licitației pentru bunurile
pentru care licitează în contul unic
de insolvență al debitoarei deschis
la Libra Internet Bank, cod IBAN
RO46BREL0002002151860100.
Vânzarea la licitație se va face în
mod public de către lichidatorul
judiciar care va oferi bunurile spre
vânzare prin 3 strigări succesive.
Bunurile se adjudecă celui care,
după 3 strigări succesive, făcute la
intervale de timp care să permită
opțiuni și supralicitări, oferă prețul
cel mai mare, iar atunci când există
un singur concurent, acesta a oferit
prețul de începere a licitației.
Informații suplimentare se pot
obține de la lichidator:

GATA!
Simplu, nu?

Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: partium.insolvency@gmail.
com.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr.
3576 din data de 03.12.2020
pronunţată de Tribunalul Ilfov,
Secţia Civilă, în dosarul nr.
3128/93/2016, anunţă deschiderea
procedurii generale a falimentului
debitoarei Prolotus Logistic Team
SRL cu sediul social în Comuna
Afumaţi, Şos. Bucuresti-Urziceni,
Nr. 17, hala 2, magazin 10, parter în
suprafaţă totală de 97 mp, NC
50212-C2-U10, format din parter
(suprafaţa de 48,42 mp) şi etaj
(suprafaţa de 48,48 mp) în cadrul
Complexului Natura Center, Județ
Ilfov, cod de identificare fiscală
31483274, număr de ordine în
registrul comerţului J23/1014/2014.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute in cursul procedurii
este 18.01.2021. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor
este 05.02.2021. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat este 02.03.2021.
l Flix Net Comunication IT SRL
prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică in bloc la prețul de
114.506,15 lei + TVA bunuri mobile
echipamente IT furnizare servicii
internet: platforma monitorizare
software, sistem de securitate perimetru, cabinet echipamente, statie
de baza lte, două radiorelee
microunde, echipamente integrate,
platforma operare reţea si echipament energie electrica. Persoanele
interesate vor achizitiona dosarul
de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 10.12.2020,
ora 12:00 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în zilele de 17.12.2020 și
07.01.2021 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL cu sediul in Blvd. Mircea
Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10,
sector 3, București, în calitate de
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lichidator judiciar al debitorului
Gdc Autocenter SRL, CUI
30027385, J40/3875/2012, cu sediul
social în Bucureşti, Şoseaua
Iancului, Nr. 46, Sectorul 2,
conform Sentintei Civile nr. 9423
din data de 24.11.2015 pronunţată
de Tribunalul Bucuresti secţia a
VII-a Civila în dosarul
19765/3/2013, anunta scoaterea la
vanzare prin negociere directa a
bunului mobil constand in Cabina
De Vopsit Cometi Model Marble
70.22 incepand cu pretul de 13.907
ron exclusiv TVA .Toate persoanele
interesate vor putea depune pana la
data de 08.01.2021 ora 14:00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin
posta, in plic sigiat cu mentiunea
„pentru GDC Autocenter SRL negociere directa”, ofertele de
cumparare care nu vor putea fi mai
mici decat valoarea indicata anterior.La data de 08.01.2021 se va
organiza o sedinta de negociere
directa cu toti cei care au depus
oferte de negociere. Pot participa la
negociere acele persoane fizice si/sau
juridice care achita garantia de
participare in cuantum de 10% din
pretul de pornire.Ofertanţii interesaţi vor achiziţiona Caietul de
sarcini privind vânzarea prin negociere directa a bunului mobil aflat în
patrimoniul GDC Autocenter SRL
de la sediul lichidatorului judiciar
situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
Preţul caietului de sarcini este 200
lei exclusiv TVA, achiziţionarea
caietului de sarcini fiind obligatorie
pentru toţi participanţii la negociere.
Informatii suplimentare se pot
obtine la telefonul 021.227.8.81 sau
0721.236.313.
l Obștea Moșnenilor Plaiul Vanata,
cu sediul în localitatea Ciunget,
județul Vâlcea, vinde pe fir, prin licitație deschisă, cantitatea de 2179 mc
lemn: tăieri secundare rărituri,
progresivă 2 și tăiere rasă, din posibilitatea anilor 2020, 2021.Data și
ora desfășurării licitației: duminică,
20 Decembrie 2020, orele 11:00, la
sediul Ocolului Silvic Valea Lotrului
din localitatea Malaia, comuna
Malaia, județul Vâlcea. Pot participa
la licitație firmele atestate pentru
activitatea de exploatare forestieră
care îndeplinesc condițiile de calificare și cerințele tehnice din caietul
de sarcini pe care l-au achiziționat
de la Ocolul Silvic Valea Lotrului
până cel târziu la data de 17 Decem-

brie 2020. Masa lemnoasă adjudecată la licitație de către agenții
economici va fi plătită integral la
data semnării contractului conform
hotărârii Adunării Generale a Obștii
Moșnenilor Plaiul Vanata. Relații
suplimentare pot fi obținute la
telefon: 0745325371. Președinte
obște, Marian Pițigoi
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al Departament Culea Construct SRL
desemnat prin hotararea nr.5291 din
data de 02.12.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 14014/3/2020,
notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Departament
Culea Construct SRL, cu sediul
social in Bucureşti, Sectorul 3, Str.
Odobesti, Nr. 2B, Bloc N.3B, Scara
A, Etaj 5, Ap. 24, CUI 9378639, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/2985/1997. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept
de creanta impotriva Departament
Culea Construct SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 14014/3/2020,
in urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor asupra averii
debitorului 18.01.2021; b) termenul
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
08.02.2021; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv la 05.03.2021; d) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor 15.02.2021, ora 14:00; e)
adunarea generala a asociatilor la
data de 15.12.2020, ora 14:00 la
sediul administratorului judiciar.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Carașova, comuna
Carașova, nr.274, județul Caraș-Severin, telefon 0255/232.000, fax
0255/232.406, e-mail: primaria.
carasova@yahoo.com, cod fiscal
3227661. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren proprietate privată a
Comunei Carașova, situat în intravi-

lanul localității Carașova, înscris în
CF nr.30718 Carașova, nr.cadastral
30718, în suprafață de 1.285mp,
pentru construirea unui supermarket cu parcare aferentă,
conform H.C.L.nr.62/07.09.2020 și
temeiul legal O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere
de la sediul instituției, Compartimentul Patrimoniu -Urbanism al
Primăriei Carașova. 3.2.Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: de la
Compartimentul Patrimoniu -Urbanism din cadrul Primăriei Carașova,
comuna Carașova, nr.274, jud.
Caraș-Severin. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
50Lei/exemplar, se achită în
numerar la Caseria Primăriei Carașova. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.01.2021, ora
14:00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 14.01.2021, ora 12:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Carașova, comuna Carașova, nr.274,
județul Caraș-Severin. 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 şi
locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
19.01.2021, ora 10:00, la sediul
Primăriei Carașova, comuna Carașova, nr.274, județul Caraș-Severin.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de
Contecios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str.
Horia, nr.2-4, județul Caraș-Severin,
telefon 0255/213136, fax
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 04.12.2020.
l Concedent: Comuna Şiria, jud.
Arad, com. Şiria, str. Regiment 85
Infanterie, nr. 184, cod fiscal
3518920, tel. 0257531101, fax
0257531449, email: registratura@
primariasiria.ro; 2.Obiectul Concesi-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
unii: teren intravilan curți
construcții în suprafață de 500 mp,
înscris în CF 326856 Șiria, nr.
cad.326856 , situat în localitatea
Șiria FN., proprietate privată a
comunei Șiria, conform HCL
nr.133/28.08.08.2020 și temei legal
OUG nr.57/2019. 3. Informații
Privind Documentaţia De Atribuire:-se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăriei comunei
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie
nr.184, cod poștal 317340, jud. Arad.
3.2.Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: compartiment juridic
-Primăria comunei Şiria, str. Regiment 85 Infanterie,nr.184,jud.
Arad,cod poștal 317340, jud. Arad;
3.3.Costul documentaţiei şi condiţiile de plată: 50 de lei; Plata se poate
face numerar la caseria instituției,
sau prin virament bancar în contul
RO 73TREZ0215006XXX019655,
deschis la Trezoreria Arad, titular
Comuna Șiria, CIF 3518920.
3.4.Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 17.12.2020, ora 13.00.
4.Informaţii Privind Ofertele:
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 28.12.2020, orele 10,00;
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria comunei Şiria,
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr.
184, jud. Arad; 4.3.Fiecare ofertă
trebuie depusă 1 exemplar original și
2 exemplare copii. 5.Data Şi Locul
În Care Se Va Desfășura Ședința
Publică De Deschidere A Ofertelor:
28.12.2020, orele 13:00, la sediul
Primăriei comunei Şiria str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud.
Arad. 6.Instanţa Competentă
Pentru Soluţionarea Litigiilor Şi
Termenele Pentru Sesizarea
Instanţei:- acțiunea în justiție se
poate introduce la Secţia contencios
administrativ a Tribunalului Arad ,
b-dul Vasile Milea nr. 2-4, Arad, jud.
Arad, telefon 0257253630, fax
0257256484, email: tr-arad-reg@just.
ro. 7.Data Transmiterii Anunţului
De Licitaţie În Vederea Publicării
03.12.2020.
l 1.Concedent: Comuna Şiria, jud.
Arad, com. Şiria, str. Regiment 85
Infanterie, nr. 184, cod fiscal
3518920, tel. 0257531101, fax
0257531449, email: registratura@
primariasiria.ro;2.Obiectul Concesiunii: t eren i nt ravi l an curț i
construcții în suprafață de 13.164

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
mp mp, înscris în CF 326871 Șiria,
nr. cad.326871 , situat în localitatea
Șiria FN., proprietate privată a
comunei Șiria, conform HCL
nr.133/28.08.08.2020 și temei legal
OUG nr.57/2019. 3. Informații
Privind Documentaţia De Atribuire:-se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: la sediul Primăriei
comunei Şiria, str. Regiment 85
Infanterie nr.184, cod poștal 317340,
jud. Arad. 3.2.Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartiment juridic -Primăria comunei
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie,nr.184,jud. Arad,cod poștal
317340, jud. Arad; 3.3.Costul documentaţiei şi condiţiile de plată: 50
de lei; Plata se poate face numerar
la caseria instituției, sau prin virament bancar în contul RO
73TREZ0215006XXX019655,
deschis la Trezoreria Arad, titular
Comuna Șiria, CIF 3518920.
3.4.Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 18.12.2020, ora 13:00.
4.Informaţii Privind Ofertele:
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 29.12.2020, orele 10:00;
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria comunei Şiria,
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr.
184, jud. Arad; 4.3.Fiecare ofertă
trebuie depusă 1 exemplar original
și 2 exemplare copii. 5.Data Şi Locul
În Care Se Va Desfășura Ședința
Publică De Deschidere A Ofertelor:
29.12.2020, orele 13:00, la sediul
Primăriei comunei Şiria str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud.
Arad.6.Instanţa Competentă Pentru
Soluţionarea Litigiilor Şi Termenele
Pentru Sesizarea Instanţei:- acțiunea în justiție se poate introduce la
Secţia contencios administrativ a
Tribunalului Arad , b-dul Vasile
Milea nr. 2-4, Arad, jud. Arad,
telefon 0257253630, fax
0257256484, email: tr-arad-reg@
just.ro. 7.Data Transmiterii Anunţului De Licitaţie În Vederea Publicării 03.12.2020.

PIERDERI
l SC Sindaco Financial SRL
declară pierdut Certificat constatator emis de ONRC București în
data 25.01.2016 pentru punctul de
lucru situat în București, Sector 3,
Bd.Corneliu Coposu, nr.5, bl.103,
sc.3, et.1, ap.47. Îl declar nul.

