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OFERTE SERVICIU
l Patiseria Ledi S.R.L., din Arad,
angajează 2 lucrători bucătărie (spălători vase mari) -cod C.O.R.941201,
condiții minime: studii primare (8
clase), cunoștințe limba engleză.
CV-urile se depun pe e-mail la adresa:
expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate
în considerare CV-urile primite până la
data de 11.09.2020. Selecția candidaților va avea loc în data de 12.09.2020 și
constă în concurs de CV-uri. Informații
la telefon: 0770.870.456.
l Penitenciarul Spital Mioveni cu
sediul în localitatea Mioveni, bd. Dacia
nr.1, judeţul Argeş, intenţionează să
încheie contract de prestări servicii
medicale cu: -un asistent medical cu
atribuții în cabinetul dentar pentru
anul 2020 - maxim 40 ore/săptămână,
minim 20 ore/săptămână; Serviciile vor
fi prestate în cadrul Penitenciarului
Craiova cu sediul în Craiova, str. Vasile
Alecsandri, nr. 89, județul Dolj. Documente de calificare solicitate: -diplomă
studii de specialitate (școala postliceală
sanitară); -să poată desfăşura activitatea în regim independent (dacă la
data prezentei nu deține certificatul de
atestare fiscală, să depună dovada solicitării eliberării acestuia de la Administrația Fiscală); -să prezinte Autorizația
de liberă practică pentru profesia de
asistent medical, vizată anual de
OAMMR; -să facă dovada asigurării de
malpraxis; -cunoștințe de operare pe
calculator. Valoarea fondurilor ce pot fi
alocate pentru serviciile prestate este de
maxim 30 lei/oră. La elaborarea ofertei
de preț, ofertantul va avea în vedere
toate cerințele solicitate mai sus. Oferta
de preţ reprezentând tariful pe oră, se
va transmite până la data de
15.09.2020, ora 12:00, în plic închis cu
mențiunea ”A nu se deschide până la
data de 15.09.2020, ora 12:00”, prin
oricare din următoarele mijloace: poştă,
curier sau depunere directă la sediul
instituţiei. Caietul de sarcini poate fi
obținut gratuit de la Penitenciarul
Spital Mioveni. Informaţii suplimentare la telefon fix 0248.260.560 int. 235,
260, 267 sau 263.
l Penitenciarul Spital Mioveni cu sediul
în localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1,
judeţul Argeş, intenţionează să încheie
contract de prestări servicii medicale cu
un medic stomatolog pentru anul 2020
- minim 15 ore, maxim 35 ore/săptămână; Serviciile vor fi prestate în cadrul
Penitenciarului Târgu Jiu cu sediul în
Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr.23,
județul Gorj. Documente de calificare

ANAF - Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Braºov, în calitate de reclamantã,
citeazã pentru data de 14.09.2020, ora 08.30,
complet CI2, Sala T4 la Tribunalul Braºov pe SC
LAZAR MARKET SRL, prin rep. legal Pãlãu Paul
Remus, în calitate de debitor în dosarul nr.
4528/62/2019, având ca obiect procedura
insolvenþei conform Legii nr. 85/2014.

solicitate: -diplomă studii de specialitate
(facultatea Medicină dentară); -să poată
desfăşura activitatea în regim independent ( dacă la data prezentei nu deține
certificatul de atestare fiscală, să depună
dovada solicitării eliberării acestuia de
la Administrația Fiscală); -să prezinte
Autorizația de liberă practică pentru
profesia de medic stomatolog, vizată
anual de Colegiu Medicilor Dentiști; -să
facă dovada asigurării privind răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea
profesională; -să aibă posibilitatea de a
intra în relație contractuală cu CASAOPSNAJ; -cunoștințe de operare pe
calculator nivelul I. Valoarea fondurilor
ce pot fi alocate pentru serviciile prestate
este de maxim 50 lei/oră. La elaborarea
ofertei de preț, ofertantul va avea în
vedere toate cerințele solicitate mai sus.
Oferta de preţ reprezentând tariful pe
oră, se va transmite până la data de
15.09.2020, ora 12:00, în plic închis cu
mențiunea ”A nu se deschide până la
data de 15.09.2020,ora 12:00” prin
oricare din următoarele mijloace: poştă,
curier sau depunere directă la sediul
instituţiei. Caietul de sarcini poate fi
obținut gratuit de la Penitenciarul Spital
Mioveni. Informaţii suplimentare la
telefon fix 0248/260.560 int. 235, 260,
267 sau 263.

CITAȚII
l Pârâtul Codău Valeriu este citat
pentru ora 11:00 în data de 23.09.2020
la Judecătoria Botoşani, în dosarul nr.
591/193/2020, având ca obiect
„Divorţ”, reclamanta fiind Codău
Viorica.
l Se citează numitul Lipeczki Levente
la BIN Grămadă Gheorghe, pentru
dezbatere succesorală după defunctul
Lipeczki Ernest, în data de 29.10.2020.
l Bogye Iuonas, Szabo Alexandru,
Morovan Ilie, Hilma Gligor, Csortya,
Simion, Csortya Gligor, Csortya
Gergely, Csortya Peter, Csortya Gabor,
Csortya Paraska, Popa Todorika, Popa
Victoria, sotia lui Kicsinas Simion,
Popa Gyorgy, Popa Vazul, Popa Danja,
Dregan Mariuka, sotia lui Kaluger
Niculai sunt citati in 22.09.2020, la
Judecatoria Turda in dosar civil
7141/328/2019 pentru succesiune .
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ANUNȚ
Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str.
Constantin Brancoveanu, nr. 195, jud. Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face
cunoscut faptul că în data de 23.09.2020, ora 13.00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc următoarelor bunuri imobile:
1. Spațiu comercial (C1) - arie construită 708 mp
2. Spațiu comercial (C2) - arie construită 668 mp
3. Showroom și service auto (C3) – arie construită 1.021 mp
4. Spațiu depozitare (C4) – arie construită 434 mp
5. Punct termic (C5) - are construită 22 mp
Bunurile sunt situate în localitatea Caransebeș, Calea Severinului, nr. 7, jud. Caraș-Severin. Prețul
de pornire al licitației este de 550.500 euro. Menționăm că terenul de sub clădiri, aparține unei
persoane fizice.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 800 lei
+ TVA. Data limită de cumpărare a Caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte
de data licitației.
Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 23.09.2020, următoarele licitații va avea
loc în 30.09.2020 și 07.10.2020.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

ANUNȚ
Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Constantin
Brancoveanu, nr.195, jud. Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face cunoscut faptul că în
data de 23.09.2020, ora 12 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2,
parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor bunuri imobile:
1. Proprietate industrială compusă din teren - 23.810 mp și clădiri (fosta Fabrică de
pâine). Bunul este situat în localitatea Caransebeș, str. A.I. Cuza, nr.9, jud. Caraș-Severin.
Prețul de pornire al licitației este de 322.500 euro.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 800 lei plus
TVA. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data
licitației.
Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 23.09.2020, următoarele licitații vor avea
loc în zilele: 30.09.2020 și 07.10.2020.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
l Numitul Ciobotaru Mirică este
chemat la Judecătoria din Tg.Jiu, jud.
Gorj, în data de 25/09/2020, camera
sala 5 complet c13, cu dosar
nr.14058/318/2019, în calitate de pârât
pentru partaj și bunuri comune/lichidare regimului matrimonial.
l Numita Marc Carmen, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Baia Mare, str.
Grănicerilor nr.73A/6, jud.Maramureș,
este citată în dosarul 7456/182/2020 la

Judecătoria Baia Mare, pentru
termenul din data de 21.09.2020, ora
11:00, în calitate de pârâtă în proces cu
reclamantul Marc Gheorghe Iosif,
obiectul cauzei ordonanță președințială, stabilire domiciliu minor.
l Numitul Mitroi Vasile, cu ultimul
domiciliu în localitatea Patulele,
comuna Pătulele, județul Mehedinți,
este citat în dosar nr.641/108/2020 al
Tribunalului Arad, în calitate de pârât

pentru data de 21.11.2020, dosar ce are
ca obiect acțiune în răspundere patrimonială.
l Se citează Garry Jacques, cu domiciliul în Franţa, localitatea Boulogne Sur
Mer, str.Place Gustave Charpantier, nr. 1
și domiciliul/reşedinţa în Germania, cod
poștal 24808, localitatea Jevenstedt,
strada Roggen Koppel, nr.22, la Tribun a l u l P r a h o v a , î n d o s a r n r.
2384/105/2019, pentru 25 septembrie
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2020, ora 09:00, complet Fond 16,
Tribunal Prahova, Secţia Contencios
Administrativ, cu obiect acţiune în
constatare, în contradictoriu cu Iacob
Vasilica.

tându-se distanțele între puncte, întocmit
de expert Mihai Ilie. Obligă pârâţii
Ivanică Florica și Ivanică Mariana, la
plata sumei de 710Lei către reclamantă,
cu titlu de cheltuieli de judecată.

l Bogdan Dumitru, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Poiana, comuna
Schitu Duca, județul Iași, este citat la
Judecătoria Iași, în dosarul
17088/245/2018, completul C21F, în
calitate de pârât, în procesul de rectificare titlu de proprietate, cu reclamantul Bogdan Florin.

l SC Rewe (Romania) SRL, cu sediul
în comuna Ștefăneștii de Jos, str.
Bușteni, nr.7, județul Ilfov, anunță
public solicitarea de revizuire a autorizației de mediu deținută pentru
obiectivul „Penny Market”, amplasat
în municipiul Tulcea, Str. Spitalului,
nr.6, județul Tulcea. Eventualele
propuneri şi sugestii din partea publicului privind activitatea menționată
vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Tulcea, din Municipiul
Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, județul
Tulcea, în zilele de luni - joi, între orele
8:00 - 16:30 și vineri între orele 8:00 14.00, email: office@apmtl.anpm.ro, în
termen de cel mult 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.

SOMAȚII
l Nr.dosar 271/326/2020. Data: 04 iunie
2020. Somaţie emisă în temeiul încheierii de şedinţă din data de 04 iunie
2020. Prin cererea înregistrată pe rolul
J u d e c ă t o r i e i To p l i ţ a , s u b n r.
271/326/2020, petenta Marin Anița
Camelia -C.N.P. 2770703193785, cu
domiciliul ales pentru comunicarea
actelor de procedură la Cabinet de
Avocat Mureşan Ovidiu -Topliţa, strada
Nicolae Bălcescu, bloc E, parter, judeţul
Harghita, a invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, cu
joncţiunea posesiilor, asupra terenului
cu suprafaţa de 404mp (161mp suprafaţă tabulară +243mp suprafaţă extratabulară) din imobilul înscris în
C.F.53558, nr.top. 11061/1/3/2, imobil ce
reprezintă teren fâneaţă în intravilanul
localităţii Topliţa, strada Mureşului,
nr.15, judeţul Harghita, învecinat cu
Kiss Peter, Volf Janos, Berechet Ioan şi
strada Mureşului. Toţi cei interesaţi
sunt somaţi să formuleze opoziţie, cu
precizarea că, în caz contrar, se va trece
la judecarea cererii în termen de o lună
de la emiterea celei din urmă publicaţii.

DIVERSE
l Se publică, spre aducerea la cunoştinţă pârâţilor Ivanică Mariana și
Ivanică Florica, ambii domiciliaţi în
comuna Osica de Jos, judeţul Olt, dispoz i t i v u l s e n t i n ţ e i c i v i l e n r.
1055/19.06.2020, pronunţată de Judecătoria Caracal, în dosarul civil nr.
1075/207/2019, având ca obiect granituire. Admite în parte acţiunea civilă
formulată și precizată de reclamanta
lvanică Elena, prin mandatar Teodosescu Florentina Mariana -Caracal,
Aleea Castanilor, nr. 2, Bl. E4, Sc. 1, et. 2,
ap. 5, judeţul Olt, împotriva pârâţilor
Ivanică Mariana, Ivanică Florica, domiciliaţi în Osica de Jos, judeţul Olt. Stabileşte hotarul între părți în linie dreaptă
între punctele 9-8 pe lungimea 144,75m
asa cum este materializată în schiţa
anexă nr.1, prin linie continuă, respec-

l Se aduce la cunoştinţă publică existenţa dosarului nr.6394/866/2019,
având ca obiect constatarea dreptului
de proprietate asupra terenului din
intravilanul localităţii Balş, judeţul
Iaşi, cu suprafaţa de cca.2.500mp, pe
care este amplasată Biserica Parohiei
„Sfinţii Voievozi” Balş, dobândit prin
uzucapiune. Reclamantă este Parohia
„Sfinţii Voievozi” Balş, având Cod
Unic de Înregistrare 16505794, iar
pârâtă este Comuna Balş, cu sediul în
judeţul Iaşi, comuna Balş, satul
Boureni, 705302, str. Principală, nr. 1.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea Administrativ
Teritoriala Comuna Crângeni din
județul Teleorman, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr. 28 începând cu data de 14.09.2020 pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primăriei
Comunei Crângeni, județul Teleorman,
situate pe str. Principală, nr. 40,
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității imobiliare
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei și pe site-ul
Agentiei Nationale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l S.C. OMV Petrom S.A. anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Traversare Parau
Cioiana Cu Conducta De Amestec
Punct 435 Ticleni (Sonda 786) - Parc
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ANUNT PUBLICITAR LICITATIE
S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MURES
Cu sediul in Tg. Mures , str. Salcamilor , nr.23

Organizeaza in zilele de marti, ora 11,00 la sediul Sucursalei Tg. Mures, licitatie publica cu
strigare pentru vanzare de materiale uzate recuperate in urma lucrarilor de reparatii, MF casate.
Pentru bunurile neadjudecate, licitatia se va repeta.
Plicurile continand documentele de capabilitate ( cererea de participare, chitantele reprezentand
taxa de licitatie si garantia de participare la licitatie, copie dupa C.I. pentru persoane fizice, copie dupa
Certificatul de inregistrare al ofertantului pentru persoanele juridice, imputernicire, declaratie de
confindentialitate, etc.) si oferta de cumparare se vor inregistra la registratura unitatii cu cel putin o ora
inainte de inceperea licitatiei.
Ofertantii vor prezenta: chitanta sau ordinul de plata reprezentand contravaloarea taxei de
licitatie de 20 lei cu TVA si chitanta sau ordinul de plata reprezentand contravaloarea achitarii garantiei
de participare de 10 % din valoarea bunului licitat, vizate de banca in copie si original, contul bancar
in care se va restitui garantia de participare la licitatie pentru bunurile neadjudecate.
Lista cu materialele scoase la licitatie, data licitatiei, cantitatile, preturile de pornire a licitatiei,
locul unde sunt depozitate si unde pot fi vizualizate materialele, precum si conditiile de participare la
licitatie sunt afisate la sediul Sucursalei Tg. Mures si la sediile gestiunilor, sectiilor din cadrul
Sucursalei Tg. Mures, precum si pe site-ul ROMGAZ la adresa www.romgaz.ro, Informatii publice,
Licitatii vanzare
Pentru material tubular, licitatia se va face pe inteaga cantitate aflata pe fiecare cod articol, iar
pozitiile cu cantitati mai mari de 500 m, licitatia se face in loturi minime de 500 m.
Informatii suplimentare la telefon - 0374.402.032 - Serviciul Mecano Energetic.
Fax - 0265.306.340 - Sucursala Tg. Mures.

807 Ticleni, propus a fi amplasat în oraș
Ticleni, jud. Gorj. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76,
judeţul Gorj și la sediul S.C. OMV
Petrom S.A. din municipiul Bucuresti,
strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în zilele
de luni - vineri, între orele 08:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Gorj.
l S.C. OMV Petrom S.A. anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Traversare
Torent Racu Cu Conducta De Amestec
Sonda 178 Bâlteni - Punct 171 Bâlteni
propus a fi amplasat în comuna
Bâlteni, jud. Gorj. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 76,
judeţul Gorj și la sediul S.C. OMV
Petrom S.A. din municipiul Bucuresti,
strada Coralilor, nr. 22, sector 1, în
zilele de luni - vineri, între orele 08:00
- 14:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Gorj.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
SAPOCA, din județul Buzău, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.20, 36 și 37, începând cu data
de 14.09.2020, pe o perioadă de 60 de

zile, la sediul Primăriei, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară: http://ancpi.ro_
docs/?dir=Buzau.

ÎNCHIRIERI
l SC Hidroconstructia SA - ofera spre
inchiriere urmatoarele obiective: Pensiunea “2 Brazi” - situata in comuna
Voineasa-jud. Valcea, str. Capra Foii;
Statie distributie carburanti- situata in
comuna Voineasa-jud. Valcea, str.
Capra Foii; Popas turistic Gura
Lotrului - situat in Brezoi- Gura
Lotrului, jud. Valcea; Agentii economici sau persoanele fizice interesate pot
transmite oferte concrete pe e-mail:
valcea@hidroconstructia.com; comercial.valcea@hidroconstructia.com; fax:
0250747183; Persoane de contact:Stanca Ion Cristian tel. 0753085743;
Borcea Angela tel. 0749285194

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator la Adunarea Generală a
Membrilor Fondatori ai Uniunii Bisericilor Penticostale ale lui Dumnezeu,

conform art.74 din Statutul de funcţionare a Asociaţiei Bisericilor Penticostale
ale lui Dumnezeu, preşedintele Consiliului Director convoacă membrii fondatori ai asociaţiei pentru data de 11-12
septembrie 2020, în localitatea
Sânmartin, str.G.Coşbuc, nr.6, la Vila
Sântana, pentru ora 13:00. Ordinea de zi:
-alegeri libere pentru -funcţiile de conducere în Consiliul Director; -Consiliul
Pastoral Bisericesc; -Comisia de Cenzori;
-aprobarea înfiinţării filialelor regionale
ale Uniunii. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar pentru adoptarea de noi
hotărâri se va organiza o a doua Adunare
Generală a Membrilor fondatori care va
avea loc în data de 18-19 septembrie
2020, la aceeaşi adresă, Sânmartin, str.
G.Coşbuc, nr. 6, Vila Sântana, ora 13:00,
conform art.76 şi art.83 din statutul de
funcţionare. Cazarea se va face la Vila
Sântana, Sânmartin.

LICITAȚII
l Compania Chimcomplex S.A.
Borzești -Sucursala Râmnicu Vâlcea,
intenționează să vândă deșeuri feroase și
neferoase rezultate din casarea mijloacelor fixe. Caietul de sarcini se poate
accesa pe www.chimcomplex.com/
noutati. Persoană de contact pentru
informații suplimentare este Mihai
Iliescu, mihai.iliescu@chimcomplex.
com, 0758.710.714.
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NOTIFICARE
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa,
str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva
debitorului SC DEEA-PAL SRL, prin Încheierea civilă nr. 33/JS/
CC/27.08.2020 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în Dosarul
1424/115/2020.
Debitorul SC DEEA-PAL SRL are obligaţia ca în termen de
10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului SC DEEA-PAL SRL cu sediul social în
sat Globul, com Iablaniţa, nr.100, jud. Caraş-Severin trebuie să
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin
până la termenul limită din data de 12.10.2020. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.

l Societatea AS3-Administrare Străzi
S3 S.R.L., intenționează să încheie un
contract de achiziție publică
pentru lucrări de proiectare, realizare,
achiziție și montare de butaforii pentru
proiectul „Amenajare parc tematic în
Parcul Pantelimon”. Documentația de
atribuire se poate solicita la adresa de
email: achizitii@as3-strazi.ro sau la
adresa din Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M
(Parc Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor este
14.09.2020, ora 12:00.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau negociere imobilul in
suprafata construita de 182.64 mp situat
in Comuna Isvoarele, jud.Giurgiu, la
pretul de 36.000 euro, pret redus cu
20%. Licitatiile vor avea loc in zilele 09,
10 si 11 septembrie 2020, orele 14:00 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini
se pot obtine de la sediul lichidatorului
judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau negociere directa stoc
de produse din categoria bunurilor
destinate productiei de tamplarie pvc la
pretul de 23.066 lei plus TVA, pret redus
cu 10%. Licitatiile vor avea loc in zilele
09, 10 si 11 septembrie 2020, orele 12:00
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud.
Prahova. Regulamentul de vanzare si
caietul de sarcini se pot obtine de la

sediul lichidatorului judiciar. Relatii
suplimentare la tel. 0728.878298.
l Francigrin SRL - în faliment anunta
Vanzarea Prin Licitatie Publica a
bunului mobil, reprezentand autoturism
BMW 701/KM41/730 LD, nr. omologare
AABM3M1Y12C70E5, numar identificare WBAKM 41030CY76222, culoare
negru, numar inmatriculare
CS-21-BEC , aflata in patrimoniul debitoarei S.C. Francigrin S.R.L. - in faliment. Pretul De Pornire Al Licitatiei
Este De 100 % Din Pretul De Evaluare,
Respectiv 74.193 Lei + T.V.A, Caietele
de sarcini se pot achizitiona de la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355429 116, pretul caietelor de sarcini fiind
de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc
in data de 18.09.2020, 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.
l Debitorul SC Aqua Trans Edilitar
SRL” societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1.Bunuri
mobile (tuburi de presiune din beton
precomprimat de tip PREMO) in
valoare de 61.738,6 lei exclusiv TVA;
2.Bunurile se vand individual. Pretul
Caietului de Sarcini pentru bunurile
aflate in patrimoniul debitoarei SC Aqua
Trans Edilitar SRL este de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor pentru bunurile mobile apartinand
SC Aqua Trans Edilitar SRL este de
70% din valoarea stabilita prin raportul

de evaluare exclusiv TVA. Participarea
la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul de lichidare nr. RO64
UGBI 0000 7920 0298 9RON deschis la
Credit Agricole Bank Romania pana la
orele 14:00 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana
la aceeasi data a Caietului de sarcini
pentru bunurile mobile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru bunurile mobile aflate in
patrimoniul debitoarei prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de
18.09.2020, ora 13:00, iar daca bunurile
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
25.09.2020, 02.10.2020, 09.10.2020,
16.10.2020, ora 13:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul social
al lichidatorului judiciar din str. Buzesti.
nr.71, et.5, cam 502-505, sect. 1, Bucuresti. Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.” Anuntul poate fi
vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro
l Debitorul SC Barocco Fleish SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L.,
scoate la vanzare: -Mijloace fixe de
carmangerie. Pretul de pornire al licitatiei este diminuat cu 70% fata de
valoarea stabilita in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte
exclusiv TVA. Participantii la licitatie
vor trebui sa achizitioneze pana la data
si ora licitatiei Caietul de Sarcini. Pretul
Caietului de sarcini reprezinta 1% din
valoarea bunurilor pentru care se liciteaza si va fi achitat in numerar pe

seama lichidatorului judiciar. Participarea la licitatie este conditionata de
consemnarea in contul nr. RO68PIRB4
207709668001000 deschis la Piraeus
Bank-Suc.Iuliu Maniu, cel tarziu pana la
data si ora sedintei de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun pentru care se
liciteaza. Pretul Caietului de sarcini
poate fi achitat in contul lichidatorului
judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la ING Bank - Sucursala
Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr.71, et. 5,
sector 1. Listele cu bunurile scoase la
licitatie poate fi obtinuta de la lichidatorul judiciar. Prima sedinta de licitatie
va avea loc in data de 14.09.2020 ora
14:00. Daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatie vor avea loc in data de:
21.09.2020, 28.09.2020, 05.10.2020,
12.10.2020, 19.10.2020, 26.10.2020,
02.11.2020, 09.11.2020 si 16.11.2020 ora
14:00, pretul de pornire ramanand
acelasi. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71,
et.5, cam. 502-505, sector 1, Bucuresti.
Pentru relatii suplimentare sunati la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.
l SNGN Romgaz SA Medias Sucursala
SIRCOSS cu sediul in Mediaș, Șoseaua
Sibiului nr.5, tel.0269/834509, organizează
licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri uzate: Tractor U650,
fabricat 1993, preț 6700 lei. Țeavă Provenită Din Prăjini 2 7/8 uzate, preț unitar 15
lei/ml - cantitate 2720 m.Tubing Flexibil 1
¼’’ - se pretează pentru solarii, preț unitar
1,6 lei/ml - cantitate 11840 m.Autoșasiu
Tatra ACF, fabricat 2006, preț 17700 lei.

Tubing Flexibil 1 ½” - se pretează pentru
solarii, preț unitar 2,8 lei/ml – cantitate
1560 m. Autoșasiu Tatra ACF, fabricat
2003, preț 14000 lei. Stație Distribuție
Carburanți SM14, fabricație 2007, preț
6720 lei. Autoșasiu Tatra, fabricat 1996,
preț 13160 lei. Stație Peco Craiova, fabricație 1999, preț 8400 lei. Prețurile nu
conțin TVA. Licitația pentru tractor,
țeavă și tubingul flexibil va avea loc in
28.09.2020, ora 11:00 in Mediaș, str. Aurel
Vlaicu, nr.41; tot la această locație se află
și bunurile pentru vânzare; țeava de 2 7/8
se afla in Roman, str. Nicolae Bălcescu
FN și de la această locație se vor ridica
țevile cumpărate in cadrul licitației din
Mediaș. În caz de neadjudecare, licitația
se repetă in 05.10.2020 cu același preț de
strigare. Taxa de participare la licitație
pentru tractor 70 lei, pentru țeava de 2
7/8 si tubingul flexibil 20 lei; la toate
aceste prețuri se adaugă TVA. Garanția
de participare la licitație este:670 lei
pentru tractor, 10% din valoarea ofertată
pentru țeava de 2 7/8 sau tubingul flexibil.
Licitația pentru autoșasiul Tatra și
tubingul flexibil de 1½” va avea loc in
29.09.2020, ora 11:00 in Tg. Mureș, str.
Libertății, nr. 110; tot la această locație se
află și bunurile pentru vânzare. În caz de
neadjudecare, licitația se repetă in
06.10.2020 cu același preț de strigare.
Taxa de participare la licitație pentru
autoșasiul Tatra 177 lei, tubingul flexibil
20 lei; la toate aceste prețuri se adaugă
TVA. Garanția de participare la licitație
este: 1770 lei pentru autoșasiul Tatra,
10% din valoarea ofertată pentru
tubingul flexibil. Licitația pentru autoșasiul Tatra ACF și stația distribuție carburanți va avea loc in 30.09.2020, ora 11:00
in Ploiești, str. Târgoviștei nr.8A; tot la
această locație se află și bunurile pentru
vânzare. În caz de neadjudecare, licitația
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se repetă in 07.10.2020 cu același preț de
strigare. Taxa de participare la licitație
pentru autoșasiul Tatra este de 140 lei iar
pentru stația distribuție carburanți este 68
lei; la toate aceste prețuri se adaugă TVA.
Garanția de participare la licitație este:
1400 lei pentru autoșasiu și 672 lei pentru
stația de carburanți. Licitația pentru autoșasiul Tatra și stația Peco Craiova va avea
loc in 01.10.2020 ora 11:00 in Craiova, str.
Teilor nr. 116; tot la această locație se află
și bunurile pentru vânzare. În caz de
neadjudecare, licitația se repetă in
08.10.2020 cu același preț de strigare. Taxa
de participare la licitație pentru autoșasiu
este 132 lei iar pentru stația Peco 84 lei; la
toate aceste prețuri se adaugă TVA.
Garanția de participare la licitație este:
1316 lei. pentru autoșasiu și 840 lei pentru
stația Peco. Toate taxele se achită cu ordin
de plată cu cel puțin două zile înainte de
licitație și se va specifica la ce licitație se
referă taxa sau garanția respectivă. Contul
SIRCOSS în care se va vira garanția și
taxa de licitație-BCR Mediaș RO14
RNCB 0231 0195 6886 0001. Participanții
la licitație vor face dovada plătii taxei de
participare și a garanției înainte de a
începe licitația. Plicul conținând documentele de capabilitate, cererile de participare
și oferta de cumpărare vor fi înregistrate la
registratura Sediului Sucursalei Sircoss cu
cel puțin 48 de ore înainte de începerea
licitației. Regulamentul de desfășurare al
licitației este afișat pe site-ul Romgaz la
adresa www.romgaz.ro, Informații
Publice, Licitații Vânzare. Relații se pot
obține la telefon 0752/115101, e-mail: dan.
ionescu@romgaz.ro sau fax 0269/833340.
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 Cuzăplac,
cu sediul în comuna Cuzăplac, nr.33,
județul Sălaj, codul poștal 457110, telefon
0260/626.464, fax 0260/626.300, e-mail:
primariacuzaplac@yahoo.com, codul fiscal
4637600. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: teren în suprafață de 10mp,
aparținând domeniului public al Comunei
Cuzăplac, situat în intravilanul localității
Cuzăplac, parte din terenul aferent
Dispensarului Uman Cuzăplac, comuna
Cuzăplac, nr.144, județul Sălaj, conform
H.C.L. nr.29/31.08.2020 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: prin solicitare
scrisă, de la sediul Primăriei Cuzăplac. 3.2.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Cuzăplac, comuna Cuzăplac, nr.33,
județul Sălaj. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Prețul documentației de
atribuire este de 50 de lei pe suport de
hârtie sau în format electronic. Prețul
documentației se achită la Casieria Primăriei Cuzăplac. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.09.2020, ora 12:00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29.09.2020,
ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se depun la Registratura Primăriei Comunei Cuzăplac,
comuna Cuzăplac, nr. 33, județul Sălaj. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 2 exemplare originale. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
29.09.2020, ora 12:00, la sediul UAT
Cuzăplac, comuna Cuzăplac, nr. 33,
județul Sălaj. 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 Tribunalui Sălaj, Zalău,
str.Tudor Vladimirescu, nr. 12, județul
Sălaj, telefon/fax 0260/611.085, e-mail:
trsj@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 07.09.2020.
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: Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu, Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu, telefon
0246/213.588, 0246/213.747, fax
0246/215.405,email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455, cont IBAN:
RO04TREZ 3212130020 5XXXXX
-Direcţia Patrimoniu. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 128.147,00mp, identificat cu număr
cadastral 39633, aparținând domeniului
privat al Municipiului Giurgiu, situat în
Zona Verigă, adiacent P1-P2, Platforma
Chimică 1, conform H.C.L. 500/28.11.2019
și O.U.G. 57/03.07.2019 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: Documentaţia de atribuire se va obţine de persoane juridice de

drept privat român interesate si persoane
fizice autorizate române interesate, pe
suport de hârtie de la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, Bdul.Bucureşti,
nr.49-51 în baza unei solicitări depuse la
Registratură și achitarea contravalorii. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu
-Compartiment Urmărire, Executare
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu,
Giurgiu, Bdul Bucureşti, nr. 49-51, județul
Giurgiu. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Valoarea documentaţiei este de
100Lei la care se adaugă TVA și se poate
achita în numerar la Direcția de Taxe si
Impozite Locale Giurgiu. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 21.09.2020,
ora 16:00. 4. Informaţii privind ofertele:
Ofertele se depun în plic, în limba română.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
29.09.2020, ora 16:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun
la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu,
Bdul Bucureşti, nr. 49-51, Registratură,
județul Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant depune o singură
ofertă în original. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 30.09.2020, ora 13:00, Primăria
Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.4951, sala Parter, județul Giurgiu. 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:
Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios
Administrativ Fiscal, Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, județul Giurgiu, telefon
0246/212.725, fax 0337/819.940, e-mail:
registratura-tr@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 07.09.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu, Giurgiu, Bdul
Bucureşti, nr.49-51, județul Giurgiu,
telefon 0246/213.588, 0246/213.747, fax
0246/215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455, cont
IBAN: RO04TREZ 32121300205
XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
teren în suprafață de 6.262,00mp, identificat cu număr cadastral 39487, aparținând domeniului public al Municipiului
Giurgiu, situat în Aleea Plantelor, FN,
conform H.C.L. nr.497/28.11.2019 și
O.U.G. nr.57/03.07.2019 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: Documentaţia de atribuire se va obţine de persoane
juridice de drept privat român interesate
și persoane fizice autorizate române interesate, pe suport de hârtie de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu, B.dul
Bucureşti, nr.49-51, în baza unei solicitări
depuse la Registratură și achitarea
contravalorii. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmărire, Executare Contracte,
Primăria Municipiului Giurgiu, B.dul
Bucureşti, nr. 49-51, județul Giurgiu. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Valoarea documentaţiei este de 100ei la
care se adaugă TVA și se poate achita în
numerar la Direcția de Taxe și Impozite
Locale Giurgiu. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 21.09.2020, ora
16:00. 4. Informaţii privind ofertele:
Ofertele se depun în plic, în limba
română. 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 29.09.2020, ora 16:00.

DEcese

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Ofertele se depun la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, Bdul Bucureşti,
nr.49-51, Registratură, județul Giurgiu.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare
participant depune o singură ofertă în
original. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 30.09.2020, ora 13:30, Primăria
Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.
49-51, sala Parter, județul Giurgiu.
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: Tribunalul Giurgiu -Secţia
Contencios Administrativ Fiscal,
Giurgiu, str. Episcopiei, nr. 13, județul
Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 07.09.2020.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto CPI
marfă eliberat la data de 02.08.2016 de
A.R.R. Mehedinți pe numele: Popescu
Ștefan. Se declară nul.
l Subsemnatul Radu Vasile Cătălin
declar pierderea legitimaţiei de serviciu
eliberată de SC Apa Nova Bucureşti nr.
marca 15674, o declar nulă.
l Pierdut Atestat Manager transport
marfă, pe numele Popescu Bogdan
Constantin. Se declară nul.
l Pierdut Certificat de înregistrare în
original împreună cu anexele la acesta
pentru societatea Property Business
Development (PBD) SRL, cu sediul în
București, sect. 1, Calea Floreasca, nr.
169, corp X, etaj 4, Mansardă -zona B,
înregistrată la Reg.Com., cu nr.
J40/13359/2016, CUI 36623239.

