ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

Marți, 7 septembrie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și

OFERTE SERVICIU
l SC Poly Bag SRL angajeaza Operator
mase plastice, avand studii medii,
cunoscator al limbii engleze si spaniole.
CV-urile se trimit la office@polybag.ro
pana la data de 10.09.2021. Doar
candidatii selectati vor fi contactati.
l Alternative Eco Energy SRL, CUI:
30899210, angajează muncitori
necalificați la spargerea și tăierea
materialelor de construcție. Cerințe: studii
primare. Tel.0752.315.637.
l Carbody SRL, CUI:36940970,
angajează vopsitori auto. Cerințe:
experiență. Tel.0751.640.166.
l Land Rover Yard SRL, CUI: 37069779,
angajează mecanici auto. Cerințe:
experiență. Tel.0753.072.844.
l SC Vest Seller House SRL angajeaza
Vanzator, avand studii medii, cunoscator
al limbii engleze si turca CV-urile se trimit
la Dacian.badescu@gmail.com pana la
data de 10.09.2021. Doar candidatii
selectati vor fi contactati.
l SC Vali Carwash Innovation SRL
angajeaza Spalator auto, fara studii,
cunoscator al limbii spaniole si araba .
CV-urile se trimit la Dacian.badescu@
gmail.com pana la data de 10.09.2021,
Doar candidatii selectati vor fi
contactati.
l SC Riela Comimpex SRL din Cluj-Napoca, B-dul.Muncii, nr.18, angajează:
operator CNC- 3 persoane. Așteptăm
CV-ul dvs. la adresa de e-mail: office@
rielacomimpex.ro
l SC ZED SB Construct SRL, având
CUI:39372336, cu sediul în București,
Sectorul 2, Strada Despot Vodă, Nr.14,
angajează: muncitor necalificat la
spargerea și tăierea materialelor de
construcții, cod COR 931302- 20 de
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe
de limba engleză, cunoștințe în domeniul
construcțiilor, experiență 6 luni. Selecția
are loc în data de 08.09.2021, ora 10.00, la
sediul societății.

l Angajăm dulgheri cofratori, zidari,
fierari betoniști și muncitori necalificați
pentru locuri de muncă în Austria cu
contract de muncă pe perioadă
nedeterminată. Se asigură cazare și
transport. Oferim salariu atractiv cu
posibilitatea de câștig suplimentar. Se cere
experiență, seriozitate și eficiență. Relații
la tel.0748.545.212.
l Primăria Oraşului Predeal anunţă
organizarea concursului în vederea
ocupării postului contractual de execuție
de Agent de Turism (cod COR 422102)
din cadrul Centrului Național de
Informare și Promovare Turistică
Predeal. Condiţiile de desfăşurare a
concursului: -data organizării probei
scrise: 05.10.2021, ora 10.00; -data
organizării interviului: 08.10.2021, ora
10.00; -dosarele de concurs se vor depune
la secretariatul comisiei de concurs -sediul
Primăriei Orașului Predeal din bdul
Mihail Săulescu, nr.127, în perioada
14.09.2021-27.09.2021; -relaţii
suplimentare se pot obţine de la Primăria
Predeal -tel.0268/456.237 -insp.Bogdan
Roxana. Criteriile specifice în vederea
ocupării postului contractual de execuție
-agent de turism: -Studii de specialitate
-studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; -Vechime în specialitatea studiilor:
-minim 1 an; -Absolvent program formare
profesională în turism; -Cunoștințe de
limba engleză -dovedită prin acte.
Condiţiile de participare şi bibliografia se
vor afişa la sediul şi pe site-ul Primăriei
Oraşului Predeal -www.primaria-predeal.
ro.
l Institutul Național de Cercetare
Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cu
sediul în orașul Măgurele, str.Călugăreni,
nr.12, județul Ilfov, cod poștal 077125,
organizează concurs pentru ocuparea
unui număr de 3 posturi Asistent
Cercetare Științifică pentru următoarele
specializări: 1 post de Asistent Cercetare
Științifică în domeniul: Fizica
Pământului- Seismologie, Seismologie și
structura litosferei, 1 post de Asistent
Cercetare Științifică în domeniul: Fizica
Pământului și a Atmosferei, Surse
seismice și seismoacustice; 1 post de

Asistent Cercetare Științifică în domeniul:
Fizica Pământului- Geofizică Aplicată.
Condițiile de concurs, regulamentul,
metodologia, calendarul concursului,
cerințele postului și actele necesare
înscrierii sunt afișate la sediul INCDFP
din str.Călugăreni, nr.12, oraș Măgurele,
jud.Ilfov și pe pagina web (www.infp.ro).
Dosarele de înscriere se depun la sediul
INCDFP- Compartimentul Resurse
Umane, în termen de 30 de zile de la data
publicării anunțului în format letric.
Informații suplimentare pot fi obținute la
Compartimentul Resurse Umane,
tel.021.405.06.70, int.128.
l Unitatea Militară 02526 Bucureşti
(Institutul pentru studii politice de
apărare şi istorie militară) din Ministerul
Apărării Naţionale organizează în
conformitate cu Legea nr.319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările
ulterioare, concursul de ocupare a postului
vacant de personal civil contractual de
execuţie de cercetător ştiinţific gr.II în
Secţia programe studii de istorie militară
din Institutul pentru studii politice de
apărare şi istorie militară. Condiţii
specifice: 1.studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă într-unul din domeniile
fundamentale: -ştiinţe sociale: -ramura de
ştiinţe: ştiinţe politice; ştiinţe militare,
informaţii şi ordine publică, într-unul din
domeniile de studii universitare:
informaţii şi securitate naţională sau
ştiinţe militare, -ştiinţe umaniste şi arte:
-ramura de ştiinţă: istorie; 2.studii
doctorale într-unul din domeniile
menţionate la punctul 1; 3.să aibă vechime
în activitatea de cercetare-dezvoltare sau
în învăţământul superior de cel puţin 8
ani; pentru candidaţii care provin din
afara învăţământului superior sau a
cercetării ştiinţifice, o vechime de 12 ani în
profilul postului; 4.să aibă experienţă la
nivel naţional şi internaţional confirmată
prin participarea la conferinţe, seminarii,
forumuri şi alte activităţi specifice, în unul
din domeniile ştiinţe politice, ştiinţe
militare, informaţii şi ordine publică sau
istorie; 5.autor al unor lucrări de
specialitate în domeniile specifice
postului, inclusiv volume şi colecţii de
documente, publicate la edituri de

prestigiu din ţară şi/sau străinătate; 6.
experienţă în coordonarea unor reviste
sau publicaţii în domeniile specifice
postului; 7.experienţă practică în
activitatea de cercetare şi documentare
arhivistică; 8.capacitate de analiză şi
sinteză, dinamism, creativitate; 9.
capacitate de exprimare cu uşurinţă în
limbile română şi engleză; 10.nivelul de
acces la informaţii clasificate este Secret
de serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze
privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de
securitate, în situaţia în care va fi
declarată „admis”; 11.cunoştinţe de
operare pe calculator, nivel bun. Dosarele
de concurs se pot depune la sediul unităţii
până la data de 07.10.2021, ora 15.00.
Probe de concurs: selecţie dosare:
11.10.2021. Analizarea, verificarea şi
aprecierea prin punctaj a dosarelor de
concurs: 14.10.2021. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul
comisiei: Mihaela PANĂ, telefon:
021.313.86.89/int.168. Informaţii
suplimentare se pot obţine de pe site-ul
ispaim.mapn.ro

CITAŢII
l Stavarache Cristea, cu ultimul
domiciliu cunoscut în com. Colibași, sat
Colibași, jud. Giurgiu, este chemat la
Judecătoria Giurgiu, în mun.Giurgiu, str.
Episcopiei, nr.13, jud.Giurgiu, sala 4,
complet CN39, în data de 11 octombrie
2021, ora 11.30, în proces cu reclamanta
Neacșu Niculina, pentru declararea
judecătorească a morții.
l Reclamanta Panțel Marcela Alunița
citează pe numitului Panțel Marius, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Sibiu, str.
Coșbuc, nr. 1, ap. 4, județul Sibiu, în
dosarul nr. 9457/306/2020, la Judecătoria
Sibiu, în data de 28.09.2021 obiect deschiderea procedurii de declarare
judecătorească a morții numitului Panțel
Marius. Orice persoană care are date
despre cel dispărut este rugată să le
comunice instanței – Judecătoria Sibiu.
l Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Vâlcea, cheamă în

judecată pe numita Popa Anamaria-Andreea cu domiciliul in Spania, în
calitate de intimată în dosarul civil nr.
2281/90/2021, cu termen de judecată în
data de 10.09.2021, având ca obiect
înlocuirea măsurii de plasament, aflat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Vâlcea, cheamă în
judecată pe numitul Zamfir Alexandru
Ionuț, cu domiciliul in com. Madulari, sat
Iacovile, jud. Valcea, în calitate de
intimat în dosarul civil nr. 2550/90/2021,
cu termen de judecată în data de
10.09.2021, având ca obiect încetarea
măsurii de plasament, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Subscrisa CII Chitu Adina Elena in
calitate de lichidator judiciar numit in
dosarul nr. 3392/105/2021 aflat pe rolul
Tribunalului Prahova, notifica
deschiderea procedurii simplificate a
insolventei fata de debitoarea Petriand
Serv Construct SRL, cu sediul social în
Com. Proviţa de Jos, sat Proviţa de Jos,
nr.480, Judeţul Prahova, J29/2225/2016,
CUI 36879289 cu urmatoarele termene:
14.09.2021 inregistrarea cererilor de
creante; 24.09.2021 tabelul preliminar al
creantelor; 14.10.2021 tabelul definitiv de
creante; 29.09.2021 prima adunare a
creditorilor, va avea loc la sediul
administratorului judiciar din Ploiesti,
str. Valeni, nr.48, jud.Prahova, ora 1100 ;
01.09.2021 adunarea generala a asociatilor
va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, str. Valeni, nr.48, jud.
Prahova, ora 16 00 cu unic punct pe
ordinea de zi “ Desemnarea
administratorului special ”.
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina reprezentata prin practician in
insolventa Ciulianu Elena Cozmina,
anunta prin prezenta numirea acesteia in
calitate de lichidator judiciar al societatii
al debitorului Solaris Co SRL cu sediul in
Bucureşti, Sector 3, Str. Sfinta Vineri, Nr.
25, Bloc 105C, Sc.3, Et.4, Ap.67, Cod unic
de înregistrare 13795189, Număr de
ordine în Registrul Comerţului
J40/3225/2001, conform Incheierii

(hotararii) din data de 02.09.2021
pronunţată de Tribunalul Bucuresti Secţia a VII - a Civila în dosarul nr.
26413/3/2008 prin care s-a dispus
înlocuirea lichidatorului judiciar
Cabinetului Individual de Insolventa
Herciu Marius Emilian cu lichidatorul
judiciar Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina.
l Comuna Lăpușnicu Mare, titular al
proiectului „Extindere rețea de canalizare
și racorduri la canalizare existentă,
localitatea Lăpușnicu Mare”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Caraș-Severin
în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului fără
evaluarea impactului asupra mediului și
fără evaluare adecvată, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul
„Extindere rețea de canalizare și racorduri
la canalizare existentă, localitatea
Lăpușnicu Mare”, propus a fi amplasat în
comuna Lăpușnicu Mare, sat Lăpușnicu
Mare, extravilan și intravilan. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str.Petru Maior, nr.73,
în zilele de Iuni-joi, între orele 08.00-15.00
și vineri, între orele 08.00-13.00, precum și
la următoarea adresă de internet http://
apmcs.anpm.ro/. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului pe pagina
de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l Kaufland Romania SCS, beneficiar al
documentației: “Întocmire PUZ pentru
construire supermarket Kaufland RMH
=Parter înalt, amplasare container
reciclare, container IMBISS, Cort
IMBISS, Post TRAFO, bazin rezervă
incendiu, bazin retenție, stații încărcare
vehicule electrice, amenajări exterioare în
incintă (platformă parcare, spații verzi,
drumuri, trotuare, padocuri cărucioare)
împrejmuire, totem și elemente de
semnalistică publicitară, accese rutiere și
pietonale, racorduri la drumurile publice,
branșamente utilități, instalații interioare,
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rețele exterioare, galerii comerciale,
organizare de șantier, alipire terenuri cu
NC. 100675, 100295, 107268 conform
regim tehnic” a demarat procedura de
avizare la Consiliul Județean Ilfov în
vederea obținerii avizului tehnic
consultativ al Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului și de Urbanism,
pe terenul situat în Șos.Biruinței, nr.84,
T64, P654, 655, 656, nr. cad. 117880,
localitatea Pantelimon, jud.Ilfov.
l Building Expert Top Construct KS
SRL anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: „Modificare
proiect în curs de executie autorizat cu AC
451/18.08.2020 prin supraetajare cu un
nivel în limita a 20% din suprafața
desfășurată conform Legii 50/1991,
rezultând IMOBIL C1- locuințe colective
P+5E+SpTh+terasă circulabilă cu spațiu
comercial la parter”, amplasat în Județul
Constanța, Orașul Năvodari, Zona
Mamaia Nord, str.D7, nr.36A.
Informațiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Constanța, str. Unirii,
nr.23, Constanța, județul Constanța,
zilnic, între orele 09.00-13.00, și la sediul
titularului: BUILDING Expert Top
Construct KS SRL, cu sediul în Județul
Constanța, Municipiul Constanța, str.
Dezrobirii, nr.159, bl.C3, ap.1, în zilele de
luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protectia Mediului
Constanța, str.Unirii, nr.23, Constanța,
județul Constanța, între orele 09.00-13.00.
l Building Expert Top Construct KS
SRL anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul: „Modificare
proiect în curs de execuție autorizat cu AC
446/12.08.2020 IMOBIL C2- etapa IIP+4E+Eth (casa scării +lift +terasă
circulabilă cu spațiu comercial la parter și
parcări la parter și împrejmuire teren”
prin realizare demisol rezultând imobil
C2- locuințe colective D+P+4E+SpTh
+terasa circulabilă cu parcări la demisol”,
amplasat în Județul Constanța, Orașul
Năvodari, Zona Mamaia Nord, str.D7,
nr.36A. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Constanța, str.
Unirii, nr.23, Constanța, județul
Constanța, zilnic, între orele 09.00-13.00 și
la sediul titularului: Building Expert Top
Construct KS SRL, cu sediul în Județul
Constanța, Municipiul Constanța, str.
Dezrobirii, nr.159, bl.C3, ap.1, în zilele de
luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la
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sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Constanța, str.Unirii, nr.23, Constanța,
județul Constanța, între orele 09.00-13.00.
l Anunt public privind decizia etapei de
incadrare (titularul proiectului). Costeanu
Simona-Manuela reprezentant al Over
Business.RO SRL, titular al proiectului:
Extinderea, suprainaltare,
recompatimentari, modificari fatade,
schimbari functiune rezidentiala in hotel,
imprejmuire”, amplasat in Judetul
Constanta, Comuna 23 August, Satul 23
August, Str. Fazanului nr. 5, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre APM
Constanta, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului:
nu este necesara efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului, pentru
proiectul: “Extinderea, suprainaltare,
recompatimentari, modificari fatade,
schimbari functiune rezidentiala in hotel,
imprejmuire”, amplasat in judetul
Constanta, Comuna 23 August, Satul 23
August, Str, Fazanului nr. 5. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la sediul
APM Constanta din Muncipiul
Constanta, Str. Unirii nr. 23, Judetul
Constanta, in zilele de luni pana vineri
intre orele 09:00-13:00, precum si la
urmatoarea adresa de internet http://
apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate
inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadreare in termen de 10 zile
de la data publicarii anuntului pe pagina
de internet a APM Constanta.

LICITAŢII
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, cu sediul profesional Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF
26176834, atribut fiscal RO, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în
insolvență RFO-II-0412, în calitate de
lichidator judiciar al societății Melania
New SRL, cu sediul în Aleșd, str. Richter
Karoly, nr.2, jud. Bihor, CUI 31555559,
număr de înregistrare la Registrul
Comerțului J05/686/2013, societate în
faliment, in bankruptcy, en faillite,
procedură ce face obiectul dosarului nr.
3547/111/2019 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, în conformitate cu prevederile
Legii 85/2014 și regulamentului de
vânzare aprobat în ședința adunării
creditorilor din data de 25.03.2021,
scoatem la vânzare prin licitație publică
bunurile mobile din patrimoniul societății
debitoare, în natură: 1) Mijloace auto, în
speță Stivuitor Pieralisi Flash 3.15 –
6.935,00 lei și Stivuitor FIAT OM E3/29 –
7.885,00 lei și 2) Utilaje specializate în

confecționarea încălțămintei, respectiv
205 poziții ce cuprind un număr total de
852 utilaje (mese de cusut, mașini de
cusut, prese, bandă transport, ștanțe,
transpalete, scaune etc.) la un preț total de
1.055.610,55 lei. Licitațiile publice vor
avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11,
jud. Bihor, începând cu ora 12:00, la data
de: 09.09.2021, iar în caz de nereușită
aceasta se reia la următoarele date:
23.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021,
11.11.2021, 25.11.2021, la aceeași oră și
aceeași adresă. În situația în care bunurile
nu se valorifică în cadrul licitațiilor
publice anunțate, după data ultimei
licitații, începând cu ziua imediat
următoarele, timp de 30 de zile, orice
persoană interesată va putea formula
ofertă de cumpărare care va cuprinde în
mod obligatoriu informații privind
ofertant, prețul oferit, modalitatea de
plată a prețului. În situația depunerii unor
oferte de cumpărare în perioada
desfășurării licitațiilor acestea vor fi
respinse ca inadmisibile, ofertantul fiind
îndrumat să participe la licitația publică
sau să depună oferta la finele perioadei de

licitații. 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
RO55BREL0002002528040100. Totodată
condiție pentru participare la procedura
de licitație este achiziționarea caietului de
sarcini la prețul de 1000 lei. 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: Tel:0359/463661
Fax: 0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.
l Anunț privind vânzarea prin licitație
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galați, situat în str. Gerului,

nr. 13. 1. Informaţii generale privind
vânzătorul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax
şi/ sau adresa de e-mail a persoanei de
contact: Municipiul Galați - cod fiscal
3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:
0236/307.718, Fax: 0236/461.460, E-mail:
contracte.teren@primariagalați.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul
vânzării, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
supus vânzării: Teren intravilan, în
suprafață totală de 30 mp, situat în
municipiul Galați, strada Gerului nr. 13,
județul Galați, aparținând domeniului
privat al Municipiului Galați, înscris în
CF nr. 111089, nr. cadastral 111089, cu
destinația curți construcții. Vânzarea se
face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019,
şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.
399/29.07.2021. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: se
poate obține de la Primăria Municipiului
Galați. 3.2. Denumirea şi adresa

serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: Serviciul Închirieri terenuri,
Municipiul Galați, strada Domnească nr.
54, județul Galați. 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019: 30 de lei,
se poate achita cu numerar la casieria
Primăriei Municipiului Galați. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
13.09.2021, ora 14.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 23.09.2021, ora
13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Galați,
Municipiul Galați, strada Domnească nr.
54, județul Galați, Registratura Generală.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
23.09.2021, ora 15.30, la sediul Primăriei
Municipiului Galați, municipiul Galați,
strada Domnească nr. 54, județul Galați.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/ sau adresa de e-mail a instanţei
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Municipiului Galați,
Municipiul Galați, strada Brăilei nr. 153,
județul Galați, tel. 0236412130, fax.
0236412130, e-mail: tr-galați-comunicare@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate: 27.08.2021.
l Anunț privind vânzarea prin licitație
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galați, situat în Calea
Prutului, Nr. 54. 1. Informaţii generale
privind vânzătorul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/ sau adresa de e-mail a persoanei
de contact: Municipiul Galați - cod fiscal
3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:
0236/307.718, Fax: 0236/461.460, E-mail:
contracte.teren@primariagalați.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul
vânzării, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
supus vânzării: Teren intravilan, în
suprafață totală de 575 mp, situat în
Municipiul Galați, Calea Prutului nr. 54,
județul Galați, aparținând domeniului
privat al Municipiului Galați, înscris în
CF nr. 130519, nr. cadastral 130519, cu
destinația curți construcții. Vânzarea se
face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019,
şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.
399/29.07.2021. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: se
poate obține de la Primăria Municipiului
Galați. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: Serviciul Închirieri terenuri,
Municipiul Galați, strada Domnească nr.
54, județul Galați. 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate
achita cu numerar la casieria Primăriei
Municipiului Galați. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
13.09.2021, ora 14.00. 4. Informaţii

privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 23.09.2021, ora
13.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Galați,
Municipiul Galați, strada Domnească nr.
54, județul Galați, Registratura Generală.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
23.09.2021, ora 15.30, la sediul Primăriei
Municipiului Galați, Municipiul Galați,
strada Domnească nr. 54, județul Galați.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/ sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Municipiului Galați,
Municipiul Galați, strada Brăilei nr. 153,
județul Galați, tel. 0236412130, fax.
0236412130, e-mail: tr-galați-comunicare@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate: 27.08.2021.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei
publice pentru concesionarea unui imobil
teren în suprafaţă de 477 mp, situat în
Municipiul Drăgășani, str.Tudor
Vladimirescu, nr. 772, zona Oltplast,
aparţinând domeniului public al
localităţii. 1. Informații generale privind
locatorul, precum: denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, datele de
contact, persoana de contact; U.A.T.
Municipiul Drăgăşani, CIF: 2573829, cu
sediul in Piata Pandurilor, nr.1, judeţul
Vâlcea, telefon: 0250/811990; fax:
0250/811990; e-mail: dragasani@vl.e-adm.ro; primaria.dragasani@yahoo.com;
persoanã de contact: Mișcoci Daniela,
e-mail persoană de contact: miscoci_
daniela@yahoo.com. 2. Informații
generale privind obiectul închirierii, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat; Obiectul
concesionãrii prin licitaţie publică, pe o
perioadă de 49 ani, îl constituie terenul
situat în Municipiul Drăgăşani, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 772 (Zona Oltplast), în
suprafaţă de 477 mp,ce aparţine
domeniului public al municipiului, liber
de sarcini, înregistrat în Cartea Funciară
sub nr. 39328. Concesionarea se face
conform Hotărârii de Consiliu Local nr.

55/31.08. 2021 şi O.U.G. nr. 57/2019 . 3.
Informații privind documentația de
atribuire: Se găsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de
atribuire; Documentaţia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei
Municipiului Drăgăşani – Birou contracte.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
locatorului, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire;
Documentaţia de atribuire se poate obţine
de la Direcţia Administrării Domeniului
Public și Privat din cadrul U.A.T. Municipiul Drăgăşani, din Piaţa
Pandurilor, nr.1. 3.3. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea documentației
de atribuire, unde este cazul; Preţul
caietului de sarcini este de 54 lei și se
poate achita cu numerar la casieria
Primăriei Municipiului Drăgăşani. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 20.09 2021, ora: 16.00. 4.
Informații privind ofertele: Ofertele se vor
prezenta conform Caietului de sarcini.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
27.09.2021, ora: 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun
la Regitratura Primãriei Municipiului
Drăgăşani din Piaţa Pandurilor, nr. 1. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă; Oferta se va depune
intr-un singur exemplar. 5. Data, ora și
locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
28.09.2021, ora 10.00, în Sala de Ședinţe a
Consiliului Local al U.A.T. - Municipiul
Drăgăşani, din Piaţa Pandurilor, nr. 1. 6.
Instanța competentă în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței; Judecătoria
Municipiului Dăgăşani din str. Gib
Mihăescu, nr. 25, judecatoriadragasani@
yahoo.com, tel/fax: 0250/810631. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
06.09.2021.
l SCM COM GRUP - în faliment anunta
vanzarea prin licitatie publica a bunului
imobil, reprezentand construcție/spațiu
comercial, situat administrativ în Reșița,
str.Calea Caransebeșului, bl.8A, sc. 4,

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

Parter jud. Caraș-Severin, în suprafață de
23 mp și suprafață utilă de 20 mp-imobil
neîtabulat în Cartea Funciară. Pretul de
pornire al licitatiei este de 100% din pretul
de evaluare, respectiv 18.027 lei + t.v.a
conform cod fscal, Caietele de sarcini se
pot achizitiona de la sediul ales al
administratorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21,
jud. Caras-Severin, telefon 0355-429 116,
pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei
+ T.V.A. Licitatia va avea loc in data de
17.09.2021, orele 09.00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se
va organiza o noua licitatie in data de
01.10.2021, orele 09.00, in data de
15.10.2021, orele 09.00 si respectiv in data
de 29.10.2021, orele 09.00.
l Primăria comunei Helegiu, cu sediul în
Localitatea Helegiu, str. Preot Constantin
Badiu, nr. 29, scoate la licitaţie publică cu
oferte în plic sigilat, concesiunea
suprafeţei de 2500 mp teren, proprietate
privată a comunei Helegiu, judeţul Bacău.
1. Informaţii privind concedentul:
Comuna Helegiu, Cod Unic de
Inregistrare 4535821, adresa - localitatea
Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr.
29, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420,
persoană de contact Boacă Nuţa consilier achiziţii publice, tel. 0234 333
000. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii; Obiectul concesiunii
il constituie suprafaţa de 2500 mp, teren
proprietate privată a comunei Helegiu,
identificat prin cartea funciară specificată
în caietul de sarcini, respectiv: Tarla nr.
76, Parcelă nr. 2604, Carte Funciară nr.
61648, Suprafaţa 2500 mp. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire;
Documentaţia de atribuire compusă din
caiet de sarcini, formulare, model de
contract, se pot obţine gratuit de la sediul
Primariei Helegiu. 3.1 Persoanele
interesate pot intra in posesia
documentaţiei de atribuire printr-o
solicitare scrisă adresată primariei
comunei Helegiu. 3.2. Denumirea
compartimentului din cadrul primăriei de
la care se poate obţine documentaţia compartiment Achiziţii Publice. 3.3.
Costul si condiţiile de plată pentru

obţinerea documentaţiei - gratuit de la
sediul primariei Helegiu, compartiment
Achiziţii Publice. 3.4. Data limita de
solicitare a clarificărilor privind
documentaţia de atribuire este 23.09.2021.
4. Informaţii privind ofertele. 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor este
08.10.2021, ora 1000, la sediul Autoritaţii

contractante, cu sediul in localitatea
Helegiu str. Preot Constantin Badiu, nr.
29, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420.
4.2. Ofertele se vor depune într-un singur
exemplar. 5. Data si locul la care se va
desfaşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor; Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor va avea loc la sediul Primariei
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Helegiu in data de 08.10.2021, ora 11:00.
6. Toate contestaţiile referitoare la
desfaşurarea procedurii vor fi soluţionate
de către comisia de soluţionare a
contestaţiilor numită prin Dispoziţie de
primar.
l CONPET S.A. Ploieşti, organizează
licitații cu strigare, pentru vânzare de
mijloace de transport auto, țeavă
recuperată aflată în magazii și țeavă
îngropată provenite din lucrări de
înlocuire de conducte. Ședințele de
licitație se organizează astfel: - în fiecare
zi de marți: - ora 10:00 pentru mijloace de
transport auto; - ora 11:00 pentru țeavă
recuperată aflată în magazii; - în fiecare
zi de joi, ora 10:00, pentru țeavă
îngropată, până la epuizarea stocului.
Pentru mijloacele de transport auto și
țeava recuperată din magazii, garanția de
participare la licitație este în cuantum de
10% din valoarea bunurilor pentru care
ofertantul a optat să liciteze, iar taxa de
participare la licitație este de 50 lei.
Pentru țeava îngropată garanția de
participare la licitație este în cuantum de
10% din valoarea acesteia, taxa de
participare la licitație este de 100 lei, iar
taxa de vizitare este în cuantum de 600
lei. Taxa de vizitare și taxa de participare
sunt nerambursabile. Garanția de
participare se restituie ofertanților care
nu întrunesc condițiile de participare la
licitație precum și celor care nu au
adjudecat bunuri la licitație. Taxa de
participare, taxa de vizitare și garanția de
participare se achită până la data licitației
prin virament în contul deschis la BCR
Ploieşti, cod IBAN RO38RNC
B0205044865700001, ori cu numerar la
caseria societăţii, situată la Dispeceratul
Central, str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploiești.
Pentru informaţii privind condiţiile de
participare la licitaţie, modelul de
contract, lista bunurilor ce fac obiectul
licitaţiei accesați pagina web www.conpet.
ro secţiunea Noutăţi/ Licitaţii vânzare
bunuri de interes general. Data limită
până la care se poate depune
documentaţia de participare la licitaţie
este ziua anterioară licitaţiei, ora 10.00, la
adresa valorificare.bunuri@conpet.ro.
Licitaţiile vor avea loc în zilele mai sus
menționate, la sediul administrativ nr. I,
str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:
Comuna Berislăveşti, cu sediul în sat
Stoeneşti, Str.Principală, nr.30, judeţul
Vâlcea, telefon/fax 0250/753.077, e-mail:

www.jurnalul.ro
primariaberislavesti @yahoo.com, cod
fiscal 2541649. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
vândut: imobil teren în suprafaţă de
509mp, din satul Rădăcineşti, punct
magazin Rădăcinești, situat în
intravilanul localității, CF36000
Berislăvești, aparține domeniului privat
al Comunei Berislăvești, bunul urmează
să fie vândut conform H.C.L.
nr.46/29.06.2021 a Consiliului local al
Comunei Berislăvești și temeiului 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: prin solicitare scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Berislăvești. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Compartimentul Secretariat, din cadrul
Primăriei Comunei Berislăvești, Str.
Principală, nr.30, judeţul Vâlcea.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
100Lei, ce se achită la Casierie sau în
contul RO86TREZ6715006XXX008609,
deschis la Trezoreria Râmnicu Vâlcea.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 20.09.2021, ora 15.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
28.09.2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Berislăvești, Str.Prinicpală,
nr.30, comuna Berislăvești, județul
Vâlcea. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un exemplar
original. 5.Data și locul la care se va
desfașura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 29.09.2021, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Berislăvești, Str.
Principală, nr.30, județul Vâlcea. 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 Vâlcea,
localitatea Râmnicu Vâlcea, Scuarul
Revoluției, nr.1, județul Vâlcea, telefon
0250/739.120, fax 0250/732.207, e-mail:
tr.valcea.civil2@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
06.09.2021.

l Primăria şi Consiliul Local al comunei
Recea, judeţul Maramureş, organizează la
sediul primăriei din localitatea Recea, str.
Primăriei, nr.2, în data de 29.09.2021, ora
10.00, licitaţie publică cu strigare pentru
concesionarea următoarelor suprafeţe de
teren: 10.008mp- nr. cadastral 116733,
17.445mp- nr. cadastral 116734,
27.771mp- nr. cadastral 116735.
Terenurile sunt situate în Municipiul Baia
Mare, strada Islazului, având ca
destinaţie, conform certificatelor de
urbanism emise de Primăria Municipiului
Baia Mare, zona A3- subzona activităţilor
industriale mici şi mijlocii de producţie şi
servicii, respectiv A4- subzona de transfer,
activităţi comerciale şi de servicii (birouri,
show-room-uri, reprezentanţe, service-uri
auto). Planul de amplasament, caietul de
sarcini, condiţiile de participare şi
informaţii suplimentare se pot obţine de la
Primăria Comunei Recea, telefon
0262.287.202 sau e-mail: office@primaria-recea.ro.
l Consiliul Local al orașului Vălenii de
Munte, cu sediul în orașul Vălenii de
Munte, str.Berevoești, nr.3A, cod fiscal:
2842870, tel: 0244/280.816, fax:
0244/280.631, email: primariavaleni.
buget@gmail.com organizează în data de
29.09.2021, ora 10.00, licitație publică
privind concesiunea unui teren în
suprafață de 41.983mp, identificat cu
număr cadastral 25037, tarla 7, parcela
353/1, situat în str.Miron Radu
Paraschivescu, Vălenii de Munte, teren ce
aparține domeniului privat al orașului
Vălenii de Munte pentru concesionare
conform HCL nr.89/30.07.2021 și în baza
temeiului legal O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ. Procurarea
documentației de atribuire în vederea
participării la licitație se va face de la
sediul Primăriei orașului Vălenii de
Munte. Dată limită privind solicitarea
clarificărilor: 20.09.2021, ora 16.00. Data
limită de depunere a ofertelor: 28.09.2021,
ora 16.00. Ședința publică de deschidere a
ofertelor se va deșfășura la sediul
Primăriei Orașului Vălenii de Munte în
data de 29.09.2021, ora 10.00. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor

apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Prahova,
strada Văleni, nr.44, Ploieşti, telefon
0244/544781; 0244/544.598, fax:
0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@
just.ro. Data publicării anunțului de
licitație este 07.09.2021.
l Consiliul Local al orașului Vălenii de
Munte, cu sediul în orașul Vălenii de
Munte, str.Berevoești, nr.3A, cod fiscal:
2842870, tel: 0244/280.816, fax:
0244/280.631, email: primariavaleni.
buget@gmail.com organizează în data de
29.09.2021, ora 11.00, licitație publică
privind privind închirierea unor imobile
aparținând domeniului privat al orașului
Vălenii de Munte conform O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ:
spațiu în suprafață de 10mp identificat cu
nr.cadastral 20519-C6 din strada
Berevoiești, nr.8, oraș Vălenii de Munte,
cf. HCL nr.98/30.07.2021; spațiu în
suprafață de 281mp identificat cu nr.
cadastral 22328-C1, din strada Berceni,
nr.1, oraș Vălenii de Munte, cf HCL
nr.99/30.07.2021; spațiu în suprafață de
52mp identificat cu nr.cadastral 22328-C1,
din strada Berceni, nr.1, oraș Vălenii de
Munte, cf HCL nr.100/30.07.2021 și în
baza temeiului legal O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ. Procurarea
documentației de atribuire în vederea
participării la licitație se va face de la
sediul Primăriei orașului Vălenii de
Munte. Dată limită privind solicitarea
clarificărilor: 20.09.2021, ora 16.00. Data
limită de depunere a ofertelor: 28.09.2021,
ora 16.00. Ședința publică de deschidere a
ofertelor se va desfășura la sediul
Primăriei Orașului Vălenii de Munte în
data de 29.09.2021, ora 11.00. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Prahova,
strada Văleni, nr.44, Ploieşti, telefon:
0244/544.781; 0244/544.598, fax:
0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@
just.ro. Data publicării anunțului de
licitație este 07.09.2021.

DECESE
Patronul cofetăriilor „Mar Vio”
MARIAN DUMITRU
ne-a părăsit prea devreme!
Rămas bun, OM bun!
Fie ca Dumnezeu să te aibă în paza lui
și să te odihnească în pace!
Regrete eterne dragul nostru!
Cristina, Andrei și Iris. Nu te vom uita niciodată!

