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OFERTE SERVICIU
l Fundaţia Verita 4 All angajează
profesor în învăţământ primar cu
următoarele cerinţe: diplomă de
licenţă într-un domeniu relevant,
certificat de predare valabil sau
echivalent, fluenţă nativă în limba
engleză, experienţă didactică de
cel puţin 2 ani într-o instituţie de
învăţământ primar cu predare a
curiculei engleze. Interviul va avea
loc pe 10.07.2020, ora 12:00, la
sediul din Bucureşti, Sector 3, str.
Remus nr. 1-3, etaj 5. Contact:
0721.449.632; lavinia.chituleasa@
psbh.ro
l Giltex SRL, cu sediul social în
Loc.Târgu Neamț, Oraș Târgu
Neamț, str. Cuza Vodă, bl. E3, sc.
A, et. 3, ap. 11, jud.Neamț,
J27/1585/2003; CUI 15866936,
angajează: mecanic auto cod COR
723103 -8 posturi și șofer autobuz
cod COR 833101 -2 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail
contact@immigrations.ro
l Materialemn SRL angajează
Asistent manager având cunoștințe minime/medii de limba
engleză și franceză. Pentru mai
multe detalii sunați la nr. de
tel.0738.321.473 sau transmiteți
un email pe adresa: wr.team@
workand-roll.com
l Club Sportiv Chitila, cu sediul
în orasul Chitila, str. Castanilor,
nr. 41, judeţul Ilfov, anunţă
amânarea concursului conform
HG nr. 286/2011 pentru ocuparea
postului contractual vacant de
referent organizat iniţial: - Proba
scrisă în data de 09.07.2020, ora
10.00; -Proba practică în data de
09.07.2020, ora 15:00; - Proba
interviu în data de 10.07.2020, ora
10:00; astfel: -La o dată care se va
comunica ulterior. Prin acest
anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a număr
393/17.06.2020, pagina 3, cod
250.770.
l Spitalul Orășenesc Ineu, cu
sediul în Ineu, str. Republicii nr. 2,
Jud.Arad, organizează în data de
30.07.2020 concurs, conform HG
nr. 286/2011 și HG nr. 1027/
Noiembrie 2014 pentru următoarele posturi contractual vacante:
-un post de îngrijitoare -în cadrul
serviciului Administrativ; -un post
de bucătar -în cadrul blocului
Alimentar; -un post de muncitor
calificat -în cadrul serviciului
Administrativ. Concursul constă
în proba scrisă care va avea loc în
data de 30.07.2020, ora 09:00 și
proba practică, în data de
30.07.2020, ora 14.00, la sediul
Spitalului Orășenesc Ineu.
Condiții de participare: 1.Condiții
generale: -pentru participarea la

concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la
art.3 din HGR 286/2011. 2.
Condiții specifice pentru îngrijitoare: -diplomă de absolvire 10
clase; -vechime în muncă minim 5
ani. 3. Condiții specifice pentru
pentru muncitor calificat:
-diplomă de absolvire 10 clase;
-certificat de calificare; -vechime
în muncă minim 6 luni. 4. Condiții
specifice pentru bucătar: -diplomă
de absolvire 10 clase; -diplomă de
bucătar; -vechime în specialitate
minim 3 ani. Candidații vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Spitalului Orășenesc
Ineu. Relații suplimentare la
sediul: Spitalului Orășenesc Ineu,
persoana de contact: Haragea
Adina, telefon 0257.511.221.
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru
Electrotehnică- ICMET Craiova
organizează concurs pentru
ocuparea funcției de inginer în
inginerie electrică- 1 post. Obiectul
principal de activitate al ICMET
Craiova este „Cercetare și dezvoltare în alte științe naturale și inginerie” (cod CAEN 7219) și este
stabilit prin HG nr. 81/11.02.1999,
modificată prin HG nr. 1495/2008,
privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de
CercetareDezvoltare și Încercări pentru
Electrotehnică- ICMET Craiova.
Concursul se va desfășura la
sediul ICMET Craiova din Bvd.
Decebal, nr.118A, Craiova, în data
de 13.08.2020, începând cu ora
9:00. Data limită de depunere a
dosarului: 07.08.2020, ora 14:00.
Metodologia de concurs, Regulamentul de desfășurare a concursului, Criteriile de selecție,
Atribuțiile funcției, etc. se obțin de
pe pagina web a institutului: www.
icmet.ro, sau de la sediul unității.
Informaţii suplimentare se pot
obţine la numărul de telefon:
0351.404.888, interior 218 (în
intervalul orar 9:00-15:00) sau la
adresa de e-mail: nela@icmet.ro

CITATII
l Citație în vederea dezbaterii
succesiuni privind defunctul
Oprică Ioan, decedat la data de
22.02.2014, cu ultimul domiciliu în
București, str. Pravăț nr. 4, sector
6, moștenitorii sunt așteptați la
BIN Nemesis, cu sediul București,
Pia.Walter Mărăcineanu nr. 1-3,
et.2, cam. 65, în data de
20.07.2020, orele 14:00.
l Resteanu Elena, cu ultimul
domiciliu în comuna Goicea,
nr.1348, Dolj, este citată să se
prezinte la 23.07.2020, ora 10:00,
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la Judecătoria Segarcea, ca pârâtă
în dosarul 1481/304/2019, având
ca obiect divorț.
l Numitul Stroncea Dumitru, cu
domiciliul în mun. Iași, Str. Mușatini nr. 35, bl. R3, sc. A, ap. 1 și
numita Guzun Raisa cu domiciliul
în mun. București, Sector 3, Str.
Gheorghe Doja nr. 67 sunt citați la
Judecătoria Iași la data de
28.07.2020, ora 9:30, complet c22,
sala 3, în calitate de pârâți în
Dosarul nr. 35123/245/2019 ce are
ca obiect stare civilă anulare act,
în contradictoriu cu reclamanta
Direcția Locală de Evidență a
Persoanelor Iași.
l Olariu Vasile, cu domiciliul
necunoscut, este citat pentru data
de 31 iulie 2020, ora 12:00, la
sediul notarului public Stelian
Agachi din Botoşani, Calea Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil, în dosarul nr. 97/03.07.2020,
privind succesiunea defunctei
Olariu Sofica, decedată la data de
28.08.2003, cu ultimul domiciliu în
localitatea Cristeşti, judeţul Botoşani.
l Se citează Wilcz Mihai şi Wilcz
Terezia, cu ultimul domiciliu în
Vladimirescu, str. Ştefan cel Mare,
nr. 40, jud.Arad, la Judecătoria
Arad, în data de 28.07.2020, ora
10:00, Sala 144, în proces cu
Lăcătuş Ioan şi Ciurar Floare,
dosar nr. 16719/55/2019, având ca
obiect radiere uzufruct.
l Numitul Pintilie Ionuț Leonard,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Iași, str. Sf.Andrei nr. 32, et.1, jud.
Iaşi, este chemat la Judecătoria Iaşi, Secţia Civilă, str. Anastasie Panu nr. 25, în data de
27.07.2020, completul C07, Sala
3, ora 13:00, în calitate de pârât în
dosarul nr.984/245/2020, în proces
cu reclamantul Municipiul Iaşi
p r i n p r i m a r, c u m e n ţ i u n e a
personal la interogatoriu.

SOMATII
l Somațiune. Prin prezenta
aducem la cunoştinţa celor interesaţi că pe rolul Judecătoriei
Gheorgheni se af lă dosarul
nr.398/234/2020, aflat în procedura
regularizării cererii, având ca
obiect uzucapiunea imobilului în
suprafaţă de 725mp, situat în
Gheorgheni, str.Rakoczi Ferenc,
nr. 76/A, jud. Harghita, înscris în
CF 57431 Gheorgheni nr. top.
484/1, 484/2, 485, 486 și CF 57437
Gheorgheni nr. top 488/2/a, solicitat de petenta Gyorgy Ildiko, cu
domiciliul în Gheorgheni, cart.
Bucin, bl.21, sc.B, ap.38, jud.
Harghita, având ca proprietari
tabulari decedați pe Ferencz Csiki
Mihaly și Ferencz Kolumban
Roza, Kercso Rozalia, Kercso

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Ignac, Kercso Sandor, Molnar
Istvan a lui Todor, Molnar Gyorgy,
Molnar Zsofi, Molnar Borbala.
Orice persoană interesată care
pretinde vreun drept asupra
imobilului în cauză este invitată a
formula cererea de opoziţie la
uzucapiune la Judecătoria Gheorgheni, în dosarul nr. 398/234/2020.

DIVERSE
l Anunț public. Comuna Dăneasa
anunță publicului interesat asupra
deciziei de emitere a avizului de
mediu pentru “Plan Urbanistic
General Comuna Dăneasa”,
județul Olt. Proiectul deciziei și
informațiile privind posibilul
impact asupra mediului al
planului propus pot fi consultate
în zilele de luni-vineri, între orele
8:00-14:00, la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Olt din
Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3,
județul Olt și sediul Primăriei din
c o m u n a D ă n e a s a , s t r. M i h a i
Viteazul, nr. 157, județul Olt,
precum și la următoarea adresă de
internet: http://apmot.anpm.ro.
Comentariile/observațiile/propunerile publicului se primesc la
sediul APM Olt, fax: 0249.423.670,
e-mail: office@apmot.anpm.ro și la
sediul Primăriei din comuna
Dăneasa, e-mail: primariadaneasaolt@yahoo.com
l Aducem la cunostinta publica
faptul ca pe rolul Judecatoriei
O n e s t i s e a f l a d o s a r u l n r.
1495/270/2020, avand ca obiect
deschiderea procedurii de declarare judecatoreasca a mortii numitilor: Antochi Petru, CNP
1700804044425 cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Dragugesti,
Com Helegiu, jud Bacau si
Antochi Ion, CNP 1651202044423,
cu ultimul domiciliu cunoscut in
sat Dragugesti, str. Busuiocilor, nr.
16, Com Helegiu, jud Bacau si
invitam orice persoana care are
cunostinta despre persoanele in
cauza sa le comunice instantei de
judecata.
l Anunt public privind depunerea
solicitarii de emitere a acordului
de mediu S.C Dy International
S.R.L anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Construire sediu
birouri, depozit, spalatorie auto,
alei pietonale si carosabile, imprejmuire si utilitati propus a fi
amplasat in Mun.Ploiesti, str.
C r a s m a r i t e l o r, N r. 4 C , N r.
Cad.142133. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului APM.
Prahova, din Ploiesti, jud.
Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino
nr. 306, in zilele de luni pana joi,
intre orele 8:00-16:00 si vineri
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intre orele 8:00-14:00, precum si la
urmatoarea adresa de internet:
office@apmph.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului APM
Prahova
l SC Zollern SRL cu sediul în
Pecica, str. 205, nr. 35, jud.Arad,
nr. de telefon/ fax 0257206289/
0257206666, doreşte să obţină
autorizaţie de mediu pentru
punctul de lucru din Pecica, str.
205, nr. 35, jud. Arad, unde se
desfăşoară activităţile/activitatea
de 2562 - Operatiuni de Mecanica
Generala, în scopul productie
având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:sablat, debitat, slefuit, sudat si
prelucrari mecanice la strung.
Măsurile de protecţie a factorilor
de mediu: Apă:Bazin vidanjabil;
Aer: Instalatie de exhaustare; Sol:
Platforme betonate; Gestiunea
deşeurilor: Pubele, Containere de
metal. Observaţiile publicului
formulate în scris/informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Arad, Splaiul
Mureşului FN, tel. 0257/280331;
0257/280996, în timp de zece zile
lucrătoare 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
administrator judiciar al Krp
Business SRL desemnat prin
sentinta civila nr. 1685/29.06.2020,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in
dosar nr. 20415/3/2019, notificã
deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Krp Business SRL, cu
sediul social in Bucureşti, Sectorul
2, Str. Arh. Grigore Ionescu, Nr.
63, Bl. T73, Sc.B, Et.4, Ap.42 CUI
34304926, nr. de ordine in registrul
comertului J40/3873/2015. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva Krp Business SRL, vor
formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr.
20415/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 13.08.2020; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
02.09.2020; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 25.09.2020; d) data
primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 07.09.2020, ora
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14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 16.07.2020,
ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.
l Cabinet Individual de Insolventa Maghiran Alexandru Victor
cu sediul in Ploiesti, Intrarea
Daliei, nr. 3, bloc 15 l, ap. 9, Jud.
Prahova, numit administrator
judiciar conform incheierii din
data de 23.06.2020 pronuntata de
Tribunalul Prahova, sectia a ll a
Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal - Biroul faliment,
in dosarul 2805/105/2020, anunta
deschiderea procedurii generale a
insolventei debitoarei Aldeni Mar
Star SRL, Ploiesti, str. Dr. Toma
Ionescu, nr. 4, Jud. Prahova,
J29/1875/2011, CIF RO 29487576.
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului
este de 05.08.2020. Termenul
limita pentru verificarea creantelor, intocmirea si publicarea in
BPI a tabelului preliminar al
creantelor este 24.08.2020.
Termenul pentru intocmirea tabelului definitiv al creantelor este
17.09.2020. Prima adunare a
creditorilor va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar la data de
31.08.2020 ora 13:00.
l În temeiul art. 145 alin. (1) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a
debitorului SC Agrotrans - MH
SRL, CIF: 3764010, J25/136/2017,
d o s a r n r. 1 9 0 2 / 1 0 1 a n u l
2019-Tribunalul Mehedinţi.
Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 01.08.2020;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor la
19.08.2020; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului suplimentar şi pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 04.09.2020.
Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind
Cumpărarea Unui Imobil Cu
Destinația De Sediu Pentru Autoritatea Națională Pentru Administrare Și Reglementare În
Comunicații. Autoritatea Națională Pentru Administrare Și
Reglementare În Comunicații, cu
sediul în București, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail:
ancom@ancom.ro, web: www.
ancom.ro, în calitate de autoritate
contractantă. Obiectul Procedurii:
Achiziția unui imobil cu destinația
de sediu central pentru Autoritatea Națională pentru Adminis-

trare și Reglementare în
Comunicații; Procedura de atribuire aplicată: procedură internă;
Modul obținerii documentației de
achiziție. Gratuit: prin descărcarea
de pe site-ul Ancom, respectiv
www.ancom.ro - secțiunea Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile; de
la sediul autorității contractante;
prin orice formă legală de transmitere, în urma unei solicitări scrise,
înregistrată la Ancom Sediul
Central. Termenul limită de depunere a ofertelor: data de
17.08.2020, ora 11:00; a) Adresa la
care se depun ofertele: sediul
Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2,
sector 3, București - Registratură;
b) Limba în care se redactează
oferte: limba română; Data, ora și
locul deschiderii ofertelor: data de
17.08.2020, ora 12:00, sediul
Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2,
sector 3, București; Criterii de
calificare ofertanți: conform Cap.2
și Cap.3 din Caietul de sarcini;
Criteriul de atribuire: obținerea
celui mai bun punctaj, conform
Cap.5 din Caietul de sarcini; Perioada de timp în care ofertantul
trebuie să își mențină oferta valabilă - până la 31 martie 2021;
Depunerea ofertelor: se va efectua
conform Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de
depunere a ofertelor și Cap.8 Modul de prezentare a ofertelor
din Caietul de sarcini și ofertele
pot fi depuse incepând cu data de
06 iulie 2020; Reguli pentru solicitările de clarificări: Toți posibilii
ofertanți pot solicita clarificări, în
scris, atât de la sediul central
Ancom, cât și pe email la adresa
achizitiesc@ancom.ro, până la
data de 20.07.2020, ora 14:00. Solicitările primite ulterior acestei
date nu vor fi luate în considerare.
Autoritatea contractantă va
răspunde solicitării în cel mult 5
zile lucrătoare de la primire. Regulile de formulare a contestațiilor:
conform prevederilor Caietului de
Sarcini. Contestațiile se depun, în
scris, la sediul central Ancom.
Comisia de soluționare a contestațiilor va transmite ofertantului
contestatar un exemplar al procesului verbal de soluționare a
contestației. Relații suplimentare:
De luni până joi, în intervalul orar
08:30 - 17:00 și vineri, în intervalul
orar 08:30 - 14:30, persoană de
contact Florian Gomoi, tel. mobil/
fix: 0771.168.190/ 0372.845.541 sau
pe email la adresa achizitiesc@
ancom.ro Orice ofertant poate
participa la deschiderea ofertelor
în condițiile menționate în Caietul
de sarcini.

ADUNARI GENERALE
l Convocator Adunare Generală
11.08.2020, la ora 14:00. Asociația
de Ajutor Mutual ADAM- București convoacă Adunarea Generală
a membrilor săi pentru data de

11.08.2020, la ora 14:00. Ședința se
va desfășura la următoarea locație:
bd. Regina Maria, nr. 21, etaj 1,
sect. 4, București, si va avea următoarea Ordine de Zi: - prezentarea
Raportului de activitate a Directorului Executiv de la ultima
Adunarea Generală; - prezentarea
și aprobarea obiectivelor generale,
a proiectelor și programelor asociației pe anul 2020; -alegerea noului
Consiliu Director al Asociației de
Ajutor Mutual ADAM- București;
- diverse. Fiecare membru poate
adresa întrebări și propune sugestii
pentru ordinea de zi, până la data
de 31 iulie 2020, la următoarea
adresă de email: mihaelavaduva@
cag.ro. Identificarea membrilor la
Adunarea generală se va face cu
Cartea de Identitate.
l Completarea Convocatorului
Adunarii Generale Ordinare Din
Data De 27/28.07.2020 (conform
socilitarii actionarului Societatea
De Investitii Financiare Banat-Crisana S.A.) Consiliul de Administratie al Central S.A., cu sediul in
Cluj - Napoca, str. Regele Ferdinand nr.22-26, inregistrata la ORC
sub nr. J12/150/1991, avand cod
fiscal RO 199230, in temeiul art.
111, si art.117 indice 1 din Legea
nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a
actului constitutiv al societatii, la
solicitarea actionarului SIF Banat
Crisana S.A. completeaza ordinea
de zi a Adunarii Generale Ordinare
a actionarilor din data de
27/28.07.2020, publicata initial in
Monitorul Oficial al Romaniai,
partea a IV-a, nr. 2137/26.06.2020
si in ziarul Curierul National nr.
8146 din data de 26 iunie 2020, cu
urmatoarele puncte: Revocarea cu
justa cauza a Doamnei Pop Delia
Simona din functia de administrator cu incetarea imediata a
mandatului de administrator al
acesteia de la data aprobarii hotararii. Alegerea unui nou administrator ca membru in Consiliul de
Administratie al Societatii Central
S.A. cu o durata a mandatului de
un an de la data numirii si stabilirea indemnizatiei la nivelul
aprobat prin hotararea Adunarii
Generale a Actionarilor nr.2 din
09.10.2018. Astfel, pentru sedinta
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor din data de
27.07.2020, ora 10:00, ce va avea
loc la sediul societatii din Cluj-Napoca str. Regele Ferdinand,
nr.22-26 la care au dreptul sa participe si sa voteze doar actionarii
inregistrati in registrul actionarilor
societatii la data de referinta
13.07.2020, data stabilita de catre
Consiliul de Administratie, ordinea
de zi va fi urmatoarea: Aprobarea
situaţiilor financiare pentru exerciţiului financiar 2019, pe baza
discutiilor si a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
şi de auditorul financiar. Aprobarea repartizarii profitului
conform propunerii Consiliului de
Administratie. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor
Consiliului de Administraţie
pentru exerciţiul financiar 2019.
Aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli şi a Planului de investiţii
pentru exerciţiul financiar 2020.
Aprobarea remuneraţiilor cuvenite
administratorilor pentru exercitiul
financiar 2020. Aprobarea limitelor
generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor si
limitelor generale ale remuneraţiei
directorului general pentru exercitiul financiar 2020. Mandatarea
unei persoane din partea societatii
care să negocieze obiectivele şi
criteriile de performanţă pentru
anul 2020 cu administratorii şi sa
semneze actele aditionale la
contractele de administrare.
Numirea auditorului financiar al
societatii, stabilirea duratei
contractului de audit si imputernicirea Presedintelui Consiliului de
Administratie/directorului general
sa negocieze si sa semneze
contractul de audit. Revocarea cu
justa cauza a Doamnei Pop Delia
Simona din functia de administrator cu incetarea imediata a
mandatului de administrator al
acesteia de la data aprobarii hotararii. Alegerea unui nou administrator ca membru in Consiliul de
Administratie al Societatii Central
S.A. cu o durata a mandatului de
un an de la data numirii si stabilirea indemnizatiei la nivelul
aprobat prin hotararea Adunarii
Generale a Actionarilor nr.2 din
09.10.2018. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie , cu drept de substituire,
pentru semnarea hotararilor
Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor si pentru efectuarea
menţiunilor şi a înregistrărilor
necesare la ORC si publicarea lor
în Monitorul Oficial. Propunerile
pentru alegerea administratorului
pot fi transmise fie in format fizic
la sediul societatii, fie in format
electronic pe adresa de email: actionariat@magazincentral.ro, pana
pe data de 17 iulie 2020, ora 14:00.
Propunerile vor include informatii
cu privire la numele, localitatea de
domiciliu si calificarea personala a
persoanelor propuse pentru
functia de administrator. Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare S.A. prin
reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin

LICITATII
l Anunţ privind concesionarea
prin licitaţie publică a terenului
extravilan Helesteu Viasu în suprafaţă totală de 5000mp din care
Suprafaţa apă- 3339mp situat în
extravilanul satului Viasu, comuna

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Patulele jud. Mehedinţi. Primăria
comunei Patulele cu sediul în localitatea Patulele, str. Principală,
județul Mehedinţi, organizează
licitație publică în vederea concesionării unui teren extravilanHelesteu Viasu în suprafaţă totală
de 5000mp din care Suprafaţa
apă- 3339mp situat în extravilanul
satului Viasu, comuna Patulele jud.
Mehedinţi.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21 Iulie 202.
Data limită de depunere a ofertelor: 30 Iulie 2020, ora 09:00. Data
şi locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 30 Iulie 2020, ora: 10,00,
la sediul Primăriei Patulele din
localitatea Patulele, județul Mehedinţi. Informaţii suplimentare
privind documentaţia de atribuire
s e p o t o b ț i n e l a n r. t e l .
+40252/392503- persoană de
contact Gadau Ecaterina.
l Anunț de participare la licitație
publică 1. Informații generale
privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Municipiul
Focșani, Cod fiscal 4350645,
Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir,
nr. 1bis, județul Vrancea, telefon
0237/236.000, fax. 0237/216.700,
e-mail primarie@focsani.info,
persoană de contact Cotea Diana
Cătălina, diana.cotea@focsani.info.
2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: teren pășune, format
din 4 loturi: LOT1- 1,8321 ha
T191P2730%, nr.cad.50133, UAT
Bolotești, LOT2- 25,000 ha T12P72,
nr.cad.50241, UAT Slobozia
Ciorăști, aparținând domeniului
privat al Municipiului Focșani și
LOT3- 1,9876 ha T78P411, UAT
Golești, nr.cad.53728, LOT 40,8124 ha T78P411 UAT Golești,
nr.cad.53727, aparținând domeniului public al Municipiului
Focșani, conform Hotărârii Consiliului Local nr.60 din data de
27.02.2020 cu modificările și
completările ulterioare și temeiul
legal O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ. 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: În baza unei
solicitări scrise adresate Primăriei
Municipiului Focșani. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține
un exemplar din documentația de
atribuire: Sediul Primăriei Municipiului Focșani, Biroul agricultură c a m e r a 5 , p a r t e r, t e l e f o n
0237/236.000 - interior 305. 3.3.
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şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 52 lei pe suport de
hârtie, respectiv 52 lei pe suport
electronic și se poate achita cu
numerar la casieria Primăriei Municipiului Focșani sau prin ordin de
p l a t ă
î n
c o n t u l
RO66TREZ69121360250XXXXX,
deschis la Trezoreria Municipiului
Focșani. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 22.07.2020,
ora 12:00. 4.Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29.07.2020, ora 12:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului
Focșani din B-dul Dimitrie
Cantemir nr.1bis, la Registratura
Generală, parter. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă : Într-un singur exemplar împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini în plic
închis și sigilat. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 31.07.2020,
ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Focșani, B-dul Dimitrie
Cantemir nr.1bis. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vrancea,
Focșani, Bulevardul Independenței
nr.19-21, Secția a II-a civilă de
Contencios administrativ și fiscal,
Județul Vrancea, Telefon: +40 -237232092, Fax:+40-0237235896,
e-mail: tr-vrancea-comercial@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 02.07.2020.
l Editura Prahova SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie
publică chioscuri mobile pentru
distribuirea presei dupa cum
urmeaza: 21 chioscuri pornind de la
valoarea de piata de 5.718 lei/buc., 2
chioscuri pornind de la valoarea
de piata de 5.813 lei/buc, 16 chioscuri pornind de la valoarea
de piata de 5.909 lei/buc., 5 chioscuri
pornind de la valoarea de piata de
6.004 lei/buc. si 2 chioscuri pornind
de la valoarea de piata de 8.100lei/
buc.Valorile de piata nu contin
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar in
suma de 300 lei fara
TVA şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 15.07.2020,
ora 11:30 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 datele de 22.07.2020 si 29.
07.2020 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

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: UAT Comuna Văcăreni, cu
sediul în satul Văcăreni, str.Principală, nr. 111, județul Tulcea, cod

poștal 827125, telefon/ fax
0240.541.539, email: primariavacareni@yahoo.com, cod fiscal
15996227. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: 35 loturi de câte 0,5ha și 1ha

fiecare, dispersate în 8 tronsoane de
teren arabil, însumând 19,50ha,
conform caietului de sarcini, situate
în extravilanul comunei Văcăreni,
județul Tulcea, aparținând domeniului privat al comunei Văcăreni
(islaz comunal -baltă), conform
HCL nr. 15/30.04.2020 și temeiul

legal OUG 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, trans-
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misă cu cel puțin 4 zile înainte de
data limită de depunere a ofertelor,
la sediul concedentului, Primăria
Comunei Văcăreni, str.Principală nr.
111, județul Tulcea. 3.2. Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Casierie din
cadrul Primăriei Comunei Văcăreni,
comuna Văcăreni, str.Principală, nr.
111, județul Tulcea. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este
cazul: 20 de lei, care se achită
numerar la sediul Primăriei
Comunei Văcăreni, sau prin ordin
de plată în contul
RO17TREZ6425006XXX000882,
deschis la Trezoreria Măcin, cod
fiscal al concedentului: 15996227.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 20.07.2020, ora 15:00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
29.07.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Văcăreni,
comuna Văcăreni, str. Principală, nr.
111, județul Tulcea. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar original.
5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 29.07.2020, ora 12:00, în

sala de ședințe a Consiliului Local
Văcăreni, comuna Văcăreni, str.
Principală nr. 111, județul Tulcea.
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: Acțiunea
în justiție se poate introduce la
Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Tulcea, municipiul
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, județul
Tulcea, cod poștal: 820127, telefon
0240.504.213, fax 0240.511.292,
e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 07.07.2020.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Primăria
Comunei Vatra Moldoviței, comuna
Vatra Moldoviței, FN, județul
Suceava, telefon 0230.336.150, fax
0230.336.251, email: primariavatramoldovitei@yahoo.com, cod
fiscal 4326680. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 8 parcele de
teren, din domeniul privat al

comunei Vatra Moldoviței, după
cum urmează: 1. Suprafață de
1.729mp se identifică cu parcela
nr.38202 din CF 38202 Vatra
Moldoviței; 2. Suprafața de
2.939mp se identifică cu parcela
nr.38295 din CF 38295 Vatra
Moldoviței; 3. Suprafața de
3.268mp se identifică cu parcela
nr.38296 din CF 38296 Vatra
Moldoviței; 4. Suprafața de 942mp
se identifică cu parcela nr.38325 din
CF 38325 Vatra Moldoviței; 5.
Suprafața de 1.062mp se identifică
cu parcela nr.38412 din CF 38412
Vatra Moldoviței; 6. Suprafața de
1.000mp se identifică cu parcela
nr.38394 din CF 38394 Vatra
Moldoviței; 7. Suprafața de
3.699mp se identifică cu parcela
nr.38363 din CF 38363 Vatra
Moldoviței; 8. Suprafața de
2.895mp se identifică cu parcela
nr.38364 din CF 38364 Vatra
Moldoviței, conform HCL nr.
5 2 / 0 3 . 0 7 . 2 0 2 0 , H C L n r.
36/12.06.2020 și temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de
la sediul instituției sau se poate
consulta pe site-ul: www.primaria-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
vatramoldovitei.ro. 3.2. Denumirea
și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține
un exemplar din documentația de
atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Vatra Moldoviței, cu
sediul în comunei Vatra Moldoviței,
FN, județul Suceava. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
24.07.2020, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 31.07.2020,
ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăriei Comunei
Vatra Moldoviței, cu sediul în
comuna Vatra Moldoviței, FN,
județul Suceava. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor:
31.07.2020, ora 12:00, Primăriei
Comunei Vatra Moldoviței, comuna
Vatra Moldoviței, FN, județul
Suceava. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Suceava, municipiul Suceava, str.
Ştefan cel Mare, nr. 62, județul
Suceava, cod poștal 720062, telefon
0230.214.948, 0230.523.290, email:
trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 07.07.2020.

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator emis
în baza Leg.359/2004, Societatea
CXL-R International SRL,
J40/7282/2018.
l Pierdut Atestat de pregătire
profesională a instructorilor de
conducere auto, pe numele Micu
Lucian Daniel, cu seria AIC nr.
0044559, eliberat la data de
24.03.2017 de ARR. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de înregistrare
seria B nr. 3968032 eliberat la data de
03.10.2019, de O.R.C. Mehedinți pe
numele SC Cristian & Ionuț Agabaritic Trans SRL. Se declară nul.
l I a c o b Ve s t S R L , a v â n d
CUI:35985087, declar pierdut Certificatul de înregistrare și Certificatele
constatatoare ale societății. Se
declară nule.

