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OFERTE SERVICIU
l MMB Casa de Expeditii SRL angajează director general societate comercială. Tel.: 0721.228.134.
l SC MCA Invest Industrial SRL, cu
sediul în Deva, angajează următoarele
categorii de personal: Șoferi categoriile
C+E pentru rute interne, internaționale
și comunitate, mecanici autocamioane.
Relații la tel.0766.068.832.
l Academia Romana - Filiala Iasi cu
sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8, anunta
reluarea concursului pentru ocuparea
unui post contractual vacant conform
HG 286/23.03.2011 (actualizata), de
inspector de specialitate gradul I(S), din
cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, pe durata nedeterminata, publicat
in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a III-a nr. 255/13.03.2020.
Concursul va consta in doua probe:
proba scrisa in data de 04.08.2020, ora
10:00, si interviul in data de 07.08.2020,
ora 10:00. Conditii generale de inscriere
la concurs: - studii superioare de lunga
durata absolvite cu diploma de licenta
sau
echivalenta. - vechime: minim 4 ani de
ocupare a unui post in conditiile detinerii unei diplome de studii superioare
de specialitate, in domeniul resurselor
umane, salarizare, de preferinta in
cadrul unei institutii publice. Termenul
de depunere a dosarelor este 23.07.2020,
ora 14:00. Relatii suplimentare la
telefon 0332101115, Biroul Resurse
Umane, Salarizare si la sediul Filialei.

CITAȚII
l Moldovan Cristina-Claudia, domiciliată în Reșița, Piața Republicii, nr. 29,
ap. 1, Caraș-Severin, reclamantă în
dosar nr. 3399/290/2019, având ca
obiect situaţie juridică minor, citează la
Judecătoria Reșița pentru data de
29.07.2020 pe pârâtul Ciurcui Andrei
Alexandru, cu ultimul domiciliu
cunoscut în municipiul Hunedoara,
Strada Ștefan Cel Mare, nr. 1, bl. X1, sc.
A, et. 2, ap. 70, Jud.Caraş-Severin.
l Paratul Mocanu Laurentiu cu
ultimul domiciliu cunoscut in Str.
Carbunari, Nr. 311, Loc.Carbunari,
Jud.Caras-Severin, este citat la Judecatoria Moldova Noua, complet C1-CC in
dosar nr. 286/261/2020, termen
31.07.2020, cerere de valoare redusa, in
proces cu Enel Energie SA
l Se aduce la cunoștința publică faptul
că există pe rolul acestei instanțe
dosarul civil nr. 2797/322/2018, privind
pe reclamații:Moroianu Eugen-Gheorghe și Moroianu Viola, în contradictoriu cu pârâtul Gyorbiro Sandor-Barna
și intervenientele Williamson Edith și
Mike Katalin, având ca obiect revendicare imobiliară și dobândirea dreptului
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de proprietate prin uzucapiune, de către
pârâtul Gyorbiro Sandor-Barna și intervenientele Williamson Edith și Mike
Katalin asupra imobilului înscris în CF
nr.24375 Brețcu (nr.CF vechi 4995) nr.
top 951/1, în care a figurat ca proprietară tabulară numita Ardeleanu Aneta
(identic cu Anna/Ana), căsătorită
Bătrânu, (decedată la data de
28.03.1963), în termen de 1(una) lună
de la afișarea somației, în caz contrar se
va trece la judecarea cererii.

DIVERSE
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC
Tranzitiv International SRL, CIF:
17190562, J25/78/2005, dosar nr.
3297/101 anul 2016-Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor suplimentare de creanţă la
03.08.2020; Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 17.08.2020;
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 14.09.2020. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
l Comuna Ghiroda anunță publicul
interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune
evaluării impactului asupra mediului,
evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul:
„Modernizare străzi în localitatea Giarmata Vii, comuna Ghiroda: str. Înfrățirea, str. Parcului, str. Bisericii, str.
Cerna, str. Luminiș (legătura Parcului
cu Înfrățirea), str.Izlaz, str.Icoanei, str.
Stuparilor (legătura Înfrățirea cu
Teilor) -lot 14.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire judeţ: Prahova.
Denumire UAT: Iordăcheanu. Sectoare
cadastrale: 6, 10 şi 28. OCPI Prahova
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale numerele 6, 10 şi 28, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14 (alin.1) şi (2) din Legea
cadastrului și publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de început
a afişării: 16.07.2020. Data de sfârşit a
afişării: 13.09.2020. Adresa locului
afişării publice: Comuna Iordăcheanu,
sat Iordăcheanu, str. Principală nr. 178,
judeţul Prahova. Repere pentru identificarea locaţiei: Primăria Comunei
Iordăcheanu. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Iordăcheanu

și pe site-ul ANCPI. Alte indicaţii utile
pentru cei interesaţi: www.primariaiordacheanu.ro. Informaţii privind
Programul naţional de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obţine de pe
site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/
l Lichidator judiciar Ștefănescu Veronica, desemnată de Judecătoria sectorului 2 București, lichidator al
„Asociatiei Vino Cu Noi”, conform
Încheierii de ședință din 03.06.2020
pronunțată în Dosarul 9891/300/2020,
anunță dizolvarea prin lichidare a
“Asociatiei Vino Cu Noi”, cu sediul în
București, str. Radoveanu, nr. 10, Bl. 37,
sc. 2, et. 2, ap. 44, sector 2,
CIF:33052073. Telefon: 0722.727.947;
0729.677.777.
l Vonvea Gheorghe anuntă elaborarea
primei versiuni a planului/ programului
P.U.Z. Zona De Locuinte Si Functiuni
Complementare, şi declanşarea etapei
de încadrare pentru obţinerea avizului
de mediu. Consultarea primei versiuni
a planului/ P.U.Z. Zona De Locuinte Si
Functiuni Complementare, Livada,
zilnic între arele 8:30 - 12:00. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Arad, Splaiul Muresului
FN, jud. Arad, în termen de 18 zile
calendaristice de la data ultimului
anunt.
l Mihaila Catalin Daniel Si Kaposta
Laura Florina anuntă elaborarea primei
versiuni a planului/ programului P.U.Z.
Construire Locuinte Individuale Si
Functiuni Complementare, şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului/ P.U.Z.
Construire Locuinte Individuale Si
Functiuni Complementare, str..
Smochinului nr. 9 si 17, zilnic între arele
8:30 -12:00. Comentariile şi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul APM
Arad, Splaiul Muresului FN, jud. Arad,
în termen de 18 zile calendaristice de la
data ultimului anunt.
l Anunț public privind depunerea
solicitării Hunt Oil Company Of
România SRL prin Consultantul său
Blumenfield SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul ”Lucrări de achiziție date
geofizice 3D în perimetrele I Adjud și
VIII Urziceni - județele Brăila, Galați și
Vrancea” propus a fi amplasat în județele: Brăila, Galați și Vrancea. Având în
vedere HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de Covid-19 și HG nr. 476/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României şi măsurile care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Covid-19, până la ieșirea din starea de
alertă informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate doar online.
Memoriul de prezentare este afişat pe
pagina web a ANPM (www.anpm.ro)
accesând domeniul Reglementări/
Acordul de mediu/Documentaţii procedura EIA şi EA și pe pagina web a
Blumenfield SRL (www.blumenfield.
ro), împuternicit de Hunt Oil Company
Of România SRL să îndeplinească
formalitățile necesare în vederea obținerii actelor de reglementare din punct
de vedere al protecției mediului. Având
în vedere situația generată de pandemia
de Covid-19, până la ieșirea din starea
de alertă, observaţiile publicului se
primesc zilnic doar online pe următoarele adrese de e-mail: autorizari@anpm.
ro și office@blumenfield.ro.
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin practician in
insolventa Ciulianu Elena Cozmina,
anunta prin prezenta, numirea acesteia
in calitate de administrator judiciar al
debitoarei Danube Trade Service SRL
cu sediul in Bucureşti, Sector 6, Intrarea
Portocalelor, Nr. 2,Parter, Cam. Nr. 1,
Bloc ROSU, Sc.C, Ap.3, CUI 39126234,
J40/4513/2018, cu indeplinirea atributiilor prevazute de legea 85/2014,
conform incheierii de sedinta din data
de 02.07.2020 pronuntata de Tribunalul
Bucuresti, Sectia a VII a Civila in dosar
nr. 10853/3/2019, prin care s-a dipus
înlocuirea administratorului judiciar
C.I.I. Ilie Cornelia cu administratorului
judiciar C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina.

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 Administrare 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

GATA!
Simplu, nu?

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.

LICITAȚII
l Anunţ Public Orașul Năsăud, cu
domiciliul fiscal situat în orașul
Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud.
Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare
Fiscală 4347887, organizează în data
de 03.08.2020, ora 10:00, la sediul
unității, licitație publică deschisă a
unui număr de 62 de boxe metalice,
amplasate pe domeniul public al
orașului Năsăud, între blocurile de
locuințe 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF
și blocul Creșă și a boxelor cu nr. 30, 31
și 41 din parcarea amenajată între
blocurile C1-C7 și D1, cetățenilor
orașului Năsăud pentru depozitarea
lemnului de foc. Prețul de pornire al
licitaţiei este de 0.4 lei/mp./luna,
boxele ocupând o suprafață de 3 mp.,
iar durata închirierii este de 1 an, cu
posibilitate de prelungire prin act
adițional la solicitarea titularului
contractului, cu cel puțin 10 zile
înainte de expirarea termenului
contractului. Caietul de sarcini
privind organizarea și desfășurarea
licitației publice deschise în cauză, se
poate ridica de la sediul Primăriei
orașului Năsăud, compartimentul
relații cu publicul, începând cu data
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de 09.07.2020 la prețul de 50 lei și se
achită la casieria Primăriei orașului
Năsăud; Ofertele pentru participarea
la procedura de licitație se depun
într-un singur exemplar, până în data
de 31.07.2020, ora 13:30, la sediul
Primăriei oraşului Năsăud, comp.
Relații cu publicul iar pentru solicitarea clarificărilor termenul limită
este 28.07.2020, ora 16:00; Pentru
relații suplimentare vă rugăm să vă
prezentați la compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
al primăriei oraşului Năsăud sau la
tel./ 0263/ 361026, 361027, fax.
0263/361028, 361029;
l Anunţ Public Oraşul Năsăud, cu
domiciliul fiscal situat în oraşul
Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud.
Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare
Fiscală 4347887, organizează în data
de 05.08.2020, ora 10:00, la sediul
unităţii, licitație publică deschisă a
unui număr de 104 locuri de parcare,
amplasate pe domeniul public al
orașului Năsăud, strada Miron
Cristea, între blocurile de locuinţe nr.
4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și
blocul Creșă și a parcărilor cu nr. 8 și
39 din parcarea amenajată între
blocurile C1-C7 și D1, cetățenilor
orașului Năsăud care deţin autovehicule. Prețul de pornire al licitaţiei este
de 60 lei/an, iar durata închirierii este
de 1 an, cu posibilitate de prelungire
prin act adițional la solicitarea titularului contractului, cu cel puțin 10 zile
înainte de expirarea termenului
contractului. Caietul de sarcini
privind organizarea și desfășurarea
licitației publice deschise în cauză, se
poate ridica de la sediul Primăriei
orașului Năsăud, compartimentul
relații cu publicul, începând cu data
de 09.07.2020 la prețul de 50 lei și se
achită la casieria Primăriei orașului
Năsăud. Ofertele pentru participarea
la procedura de licitație se depun
într-un singur exemplar, până în data
de 04.08.2020, ora 16:00, la sediul
Primăriei oraşului Năsăud, comp.
Relații cu publicul iar pentru solicitarea clarificărilor termenul limită
este 31.07.2020, ora 13:30. Pentru
relații suplimentare vă rugăm să vă
prezentați la compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
al primăriei oraşului Năsăud sau la
tel./ 0263/ 361026, 361027, fax.
0263/361028, 361029.
l Flix Net Comunication
IT SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică in bloc
la valoarea de evaluare redusa cu
30% de 145.735,10 lei fara
TVA bunuri mobile echipamente IT
furnizare servicii internet: platforma
monitorizare software, sistem de
securitate perimetru, cabinet echipamente, statie de baza lte, radioreleu
microunde-2 buc, echipamente inte-

grate, platforma operare reţea si echip a m e n t
e n e r g i e
electrica. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc
în 17.07.2020, ora 12:00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua
de 24.07.2020, 31.07.2020, 07.08.2020
si 14.08.2020 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Debitorul SC Exclusiv Agro Line
SRL prin lichidator judiciar BFJ
Consulting Group SPRL, in dosarul
nr. 6221/30/2009, valorifică prin licitație publica echipamente si bunuri
astfel: -Echipamente constând în
mijloacelor fixe si stocuri de natura
echipamentelor de distribuție, posturilor de transformare, măsură si
control prin vânzare grupate pe
ansamble/categorii în bloc, pornind de
la prețul de 170.363,10 EURO
(exclusiv TVA); - Echipamente
aferente Liniei Schnell de producție
panouri termoizolante, investiții și
stocuri, prin vânzare în bloc, pornind
de la prețul de 1.288.092 Euro
(exclusiv TVA); -Echipamente Linie
Concasare Si Sortare – MTF, prin
valorificare in bloc grupate pe subansamble funcționale, pornind de la
prețul de 142.088,18 EURO (exclusiv
TVA); -Echipamente Mijloace Fixe Și
Stocuri Confectii Metalice, prin valorificare individuală grupate pe
ansamble și in bloc, pornind de la
prețul de 4.895.082 Euro (exclusiv
TVA); Licitația va avea loc la data de
23.07.2020, ora 16:30, cu repetare in
data de 30.07.2020, ora 16:30.
l UAT Comuna Ciulnita, cu sediul
in comuna Ciulnita, strada Matei
Basarab nr. 68, judetul Ialomita, CUI
4231903, tel/fax 0243218082, e-mail :
primariaciulnita@yahoo.com, organizeaza in data de 07.08.2020, licitatie
in vederea concesionarii unui numar
de 21 loturi destinate construirii de
locuinte, cu suprafete cuprinse intre
500 mp si 985 mp situate in Ansamblul Rezidential Ciulnita-zona Nord
si un numar de 3 loturi destinate
construirii de institutii, servicii, sedii
ale unor companii si firme, servicii
pentru inteprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite domenii profesionale, servicii
sociale, colective si personale, sediu
ale unor organizatii, comert, etc., in
conformitate cu propunerile specificate prin PUD. Documentatia de
atribuire se poate procura incepand
cu data de 17.07.2020 de la Primaria
Comunei Ciulnita, sat Ciulnita, str.
Matei Basarab, nr. 68, jud.Ialomita.

Data si locul la care se va desfasura
sedinta publica de deschidere a ofertelor: 07.08.2020, ora 13:00 la sediul
administrativ al UAT Comuna Ciulnita, respectiv sat Ciulnita , str Matei
Basarab nr.68, com. Ciulnita, jud.
Ialomita. Data limita de depunere a
ofertelor: 04.08.2020, ora 15:00. In
cazul in care nu se adjudeca toate
loturile, sedintele de licitatie se vor
repeta in ziua de vineri, ora 13:00, din
prima si a treia saptamana a fiecarei
luni calendaristice, data limita pentru
depunerea ofertelor fiind, in acest caz,
ziua de marti ora 15:00.Informatii
suplimentare tel:0243218082.
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 17.07.2020 Debitorul
SC Tecnogreen SRL - societate în
reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, cu
sediul in Dr.Tr.Severin, str.George
Cosbuc nr. 3A, Cam. 2, Sc. 1, Et.
Subsol, Ap. 3, jud.Mehedinti, CIF:
15195512, J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul
ales in Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului
nr. 7A, jud.Mehedinti, CUI:
38704372, inregistrata in RFO II sub
nr. 0918, prin Serban Valeriu, scoate
la vânzare, la pretul stabilit prin
R a p o r t u l d e E v a l u a r e n r.
57/13.03.2020, urmatoarele bunuri
imobile: - Teren Extravilan avand S =
10.462 mp cu numar cadastral
306295, inscris in Cartea Funciara nr.
306295, Tarlaua 3 Parcela 326/1/1, la
pretul de 3.015 Euro - Teren Extravilan avand S = 3.937 mp cu numar
cadastral 306245, inscris in Cartea
Funciara nr. 306245, Tarlaua 3
Parcela 306/2/1, la pretul de 1.135
Euro - Teren Extravilan avand S =
5.800 mp cu numar cadastral 306260,
inscris in Cartea Funciara nr. 306260,
Tarlaua 3 Parcela 293/41, la pretul de
1.670 Euro - Teren Extravilan avand
S = 4.338 mp cu numar cadastral
305227, inscris in Cartea Funciara nr.
305227, Tarlaua 3 Parcela 992/39, la
pretul de 1.250 Euro exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii), - Teren Extravilan avand
S = 1.447 mp cu numar cadastral
305226, inscris in Cartea Funciara nr.
305226, Tarlaua 3 Parcela 1008/6/7, la
pretul de 415 Euro - Teren Extravilan
avand S = 2.195 mp cu numar cadastral 306311, inscris in Cartea
Funciara nr. 306311, Tarlaua 1
Parcela 994/3/7, la pretul de 635 Euro
- Teren Extravilan avand S = 6.039
mp cu numar cadastral 306294,
inscris in Cartea Funciara nr. 306294,
Tarlaua 3 Parcela 457/18, la pretul de
1.740 Euro - Teren Extravilan avand
S = 22.400 mp cu numar cadastral
305916, inscris in Cartea Funciara nr.
305916, Tarlaua 1 Parcela 987/1/14, la
pretul de 6.450 Euro - Teren Extravilan avand S = 5.600 mp cu numar
cadastral 306086, inscris in Cartea
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Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Funciara nr. 306086, Tarlaua 1
Parcela 994/1/20, la pretul de 1.615
Euro - Teren Extravilan avand S =
5.800 mp cu numar cadastral 307193,
inscris in Cartea Funciara nr. 307193,
Tarlaua 3 Parcela 975/52, la pretul de
1.670 Euro - Teren Extravilan avand
S = 9.200 mp cu numar cadastral
306126, inscris in Cartea Funciara nr.
306126, Tarlaua 3 Parcela 983/1/7, la
pretul de 2.650 Euro - Teren Extravilan avand S = 8.700 mp cu numar
cadastral 305825, inscris in Cartea
Funciara nr. 305825, Tarlaua 17/1
Parcela 134.4, la pretul de 2.505 Euro
situate in extravilanul satului Şicula,
comuna Şicula, Judeţul Arad. Total
suprafata valorificata in bloc 85.918
mp. Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 24.750 EURO exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii). Administratorul
judiciar mentioneaza faptul ca,
asupra bunurilor enumerate mai sus
detin un drept de ipoteca legala SC
Agroseher SRL. Licitaţia va avea loc
la biroul administratorului judiciar
din Mun. Timişoara, str. Daliei nr. 8,
mansardă, jud. Timiş la data de
17.07.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile descrise anterior, il
reprezinta Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a planului
de reorganizare a debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pronunţată de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si
Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.
Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de
16.07.2020 orele 17:00 a unei cauţiuni
de 10% din preţul de pornire pentru
bunul imobil pe care intentioneaza
sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
500,00 lei+TVA. Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A. sub nr.
RO11BRMA0999100083622047.
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita
oferte de cumpărare și documentele
în copie xerox din care rezultă faptul
că a fost achitată garanția de licitație
și contravaloarea caietului de sarcină
la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere
măsurile de prevenire a răspândirii
virusului Covid 19, administratorul
judiciar recomanda ca participarea la
licitatie sa aiba loc prin sistem de
videoconferinta, iar in masura in care
se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca,
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte administratorul judiciar
inainte de data stabilita pentru

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. In masura in care
creditorul garantat doreste sa participe la licitatia publica cu strigare,
acesta este obligat sa achite cheltuielile de procedura pana la data de
16.07.2020 orele 17:00 dupa cum
urmeaza: Cheltuieli privind onorariu
administrator judiciar si cheltuieli de
procedura calculate pro rata la
valoarea de evaluare a bunului
imobile scoase la vanzare - cheltuieli
de procedura pentru participare la
licitatia publica cu strigare in suma
totala de 29.422,80 lei; Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183, 0745267676,
0252/354399. Administror judiciar,
Consultant Insolvenţă Sprl Filiala
Timis, Prin Serban Valeriu
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 17.07.2020 Debitorul
SC Tecnogreen SRL - societate în
reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, cu
sediul in Dr. Tr. Severin, str. George
Cosbuc nr. 3A, Cam. 2, Sc. 1, Et.
Subsol, Ap. 3, jud.Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016, prin
administrator judiciar, Consultant
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,
CUI 38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin reprezentant Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
55/13.03.2020, urmatorul bun imobil:
- Teren Extravilan avand S = 5.800
mp, Tarlaua 10/2 Parcela 35/34, la
pretul de 1.600 Euro exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii), situat in extravilanul
satului Bocsig, comuna Bocsig,
Judeţul Arad. - Teren Extravilan
avand S = 38.900 mp cu numar
cadastral provizoriu 103, Tarlaua 14
Parcela 48/5, la pretul de 30.965 Euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii), - Teren
Extravilan avand S = 22.000 mp cu
numar cadastral provizoriu 101,
Tarlaua 15 Parcela 41/1, la pretul de
17.510 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii), - Teren Extravilan avand S =
18.900 mp cu numar cadastral provizoriu 102, Tarlaua 15 Parcela 44/2, la
pretul de 15.045 Euro exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii), situate in extravilanul
satului Şimand, comuna Şimand,
Judeţul Arad. Total suprafata valorificata in bloc 79.800 mp. Valoarea
totala a bunurilor imobile este de
63.520 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). - Teren Extravilan avand S =
12.200 mp, Tarlaua 295 Parcela
1396/6/14, la pretul de 6.930 Euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii), situat in
extravilanul satului Turnu, oras
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Pecica, Judeţul Arad. - Teren Extravilan avand S = 52.000 mp, nr. CF
vechi 9354, Tarlaua 172 Parcela
1156/2/1/1, la pretul de 40.250 Euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii), situat in
extravilanul satului Vinga, comuna
Vinga, Judeţul Arad. Licitaţia va avea
loc la biroul administratorului judiciar
din Mun. Timişoara, str. Daliei nr. 8,
mansardă, jud. Timiş la data de
17.07.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a planului
de reorganizare a debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pronunţată de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si
Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.
Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 16.07.2020
a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil pe care
intentioneaza sa-l achizitioneze
precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 500,00 lei+TVA ,
respectiv 1000 + TVA. Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A. Sucursala
Drobeta Turnu Severin, sub nr.
RO11BRMA0999100083622047.
Administratorul judiciar mentioneaza
faptul ca o parte din bunurile imobile
mai sus mentionate nu sunt inscrise/
Actualizate in Cartea Funciara, astfel
tranferul dreptului de proprietate in
forma autentica urmand sa se realizeze ulterior. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa de licitaţie
să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro.
Avand in vedere măsurile de prevenire
a răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul
judiciar recomanda ca participarea la
licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se
doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care
sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).
Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183, 0745267676
0252/354399 sau la sediul profesional
al administratorului judiciar din
Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.
Administror judiciar, Consultant
Insolvenţă Sprl Filiala Timis, prin

asociat coordonator ec. Serban Valeriu
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 Șișești,
comuna Șișești, nr. 430, județul Maramureș, telefon 0262.298.000, fax
0262.298.001, e-mail: primariasisesti@
yahoo.com, cod fiscal 3627277. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: bun imobil, aparținând
domeniului public al Comunei Șișești:
teren în suprafață de 6mp, înscris în
CF 52806 Șișești, număr cadastral
atribuit 52806, în vederea construirii
unui panou publicitar, conform H.C.L.
36/17.06.2020 și temeiului legal:
O.U.G.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
Primăriei Comunei Șișești, comuna
Șișești, nr. 430, județul Maramureș. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariat, comuna Șișești, nr.
430, județul Maramureș. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita costul
documentației de atribuire: 500Lei, la
casieria instituției. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
24.07.2020, ora 13:00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 03.08.2020, ora
13:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei
Șișești, nr. 430, comuna Șișești, județul
Maramureș. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
04.08.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Șișești, comuna Șișești, nr.
430, județul Maramureș. 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 Maramureș, municipiul
Baia Mare, Bd.Republicii, nr. 2A,
județul Maramureș, telefon
0262.218.235 -40, fax 0262.218.209,
e-mail: tr-maramures-reg@just. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.07.2020.

3228020, organizează licitație publică
în data de 31.07.2020, ora 12:00, la
sediul Primăriei Comunei Berzasca,
situat în localitatea Berzasca, str.Principală, nr.282, jud.Caraș-Severin,
telefon: 0255.545.650, fax:
0255.545.651, e-mail: berzeasca_cs@
yahoo.com, în vederea vânzării unor
bunuri imobile -terenuri -24 loturi,
proprietate privată a comunei
Berzasca, situate în intravilanul localității Cozla, comuna Berzasca, județul
Caraș-Severin, nr.cad. 31889 -31912,
înscrise C.F.nr.31889 -31912 ale
comunei Berzasca, pentru desfășurarea unor activități economice în
domeniul turismului. Prețul de pornire
al licitației pentru imobilele menționate mai sus, este prevăzut în documentația de atribuire. Licitația va fi
adjudecată de ofertantul care va oferi
prețul cel mai mare în lei. Garanția de
participare la licitație în cuantum de
10% din valoarea imobilului fără TVA
și taxa de participare la licitație în
cuantum de 500Lei se vor achita în
contul
RO14TREZ18521390207XXXXX,
deschis la Trezoreria Moldova Nouă,
județul Caraș-Severin sau la casieria
comunei Berzasca, până în data de
31.07.2020, ora 10:00. Ofertele
împreună cu documentele menționate
în caietul de sarcini, se vor depune
într-un plic mare, care va fi înregistrat
la registratura primăriei comunei
Berzasca, cel târziu până în data de
31.07.2020, ora 10:00. Ședința publică
de deschidere a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei Comunei
Berzasca, în data de 31.07.2020, ora
12:00. Documentaţia de atribuire
(caietul de sarcini, fișa de date a procedurii, contractul -cadru conținând
clauze contractuale obligatorii, formularele și modelele de documente) va fi
achiziţionată obligatoriu de la secretarul general al unității administrativ-teritoriale a comunei Berzasca,
achitând contravaloarea de 5Lei, la
casieria comunei Berzasca. Instanța
competentă în soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Caraș-Severin. Termenele și procedura pentru
sesizarera instanței sunt cele prevăzute
în prevederile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
Anunțul de lictație a fost transmis
spre publicare instituțiilor abilitate în
data de 08.07.2020. Pentru relații
suplimentare ne puteți contacta la
sediul Primăriei Comunei Berzasca,
județul Caraș-Severin, la numărul de
telefon: 0255.545.650, fax:
0255.545.651, e-mail: berzeasca_cs@
yahoo.com, persoana de contact:
secretarul general al comunei
Berzasca -Jr.Sorin Sporea.

l Subscrisa, Unitatea Administrativ-Teritorială a comunei Berzasca, cu
sediul în comuna Berzasca, str.Principală, nr. 282, jud.Caraș-Severin, CIF:

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau

III

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Găvăneşti, comuna Găvăneşti, Str.Decindea, nr.6, judeţul Olt,
telefon 0249.456.502, fax 0249.456502,
email: contact@primariagavanesti.ro,
cod fiscal 16607654. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: spaţiu, domeniu privat al
comunei Găvăneşti, în suprafaţă utilă
totală de 46,59mp, compus din cabinet
medical: 21,53mp, garderobă: 2,65mp
și 1/3 din spaţiu comun în suprafaţă de
67,16mp, având destinaţia Cabinet
stomatologic, situat în incinta Dispensarului Medical Uman din satul
Băleasa, str. Primăverii, nr. 48, comuna
Găvăneşti, județul Olt, conform
H.C.L.nr. 26 din 29.04.2020 și
O.U.G.57/03.072019. 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 Secretariatul primăriei. 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: Compartiment
Achiziţii Publice, str. Decindea, nr. 2,
comuna Găvăneşti, judeţul Olt. 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: Gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
17.07.2020, ora 16:00. 4. Informații
privind ofertele: Ofertele se depun
conform specificaţiilor caietului de
sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 31.07.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăriei Comunei Găvăneşti, str.
Decindea, nr.2, comuna Găvăneşti,
județul Olt. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar original. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 31.07.2020, ora
11:00, în Sala de ședințe din cadrul
Primăriei Comunei Găvăneşti, str.
Decindea, nr. 2, comuna Găvăneşti, sat
Găvăneşti, județul Olt. 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 Olt, str. Mânăstirii, nr. 2,
Oraş Slatina, județul Olt, cod poştal
230038, telefon/fax 0249.414.989,
0249.435.638, email: tribunalul-olt@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 08.07.2020.

ORC Harghita, sediul social sat Praid,
comuna Praid, nr. 79, Județ Harghita, cod
unic de înregistrare 34441109, nr.de
ordine în registrul comerțului
J19/130/30.04.2015. Certificatul de înregistrare este declarat nul.

PIERDERI

l Am pierdut Cartea de identitate cu
seria MS, numărul 474793 și Pașaportul maghiar cu numărul
BS1197962. Ambele acte le declar nule
începând din data de 02.07.2020.

l Wellness Center Praid SRL anunță
pierderea certificatului de înregistrare
seria B nr.3028460 din 12.05.2015 emis de

l Casa Lebada SRL înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/2305/1993,
având CUI RO4957141, declară pierdute
certificatele constatatoare emise cu privire
la punctele de lucru din: Iași, str. Petre
Țuțea, nr. 27, bl. 917 tr.2, parter, Iasi,
B-dul Poitiers (Euromarket -incinta), nr.
14, Iași, B-dul Poitiers (Roexim -incinta),
nr. 14, Bârlad, Șos. Tecuciului, nr. 6, jud.
Vaslui, Vaslui, str. Calugăreni nr. 105, jud.
Vaslui.
l Subscrisa Romaudiovideo SRL cu
sediul în Moara Vlăsiei, Șos.Eroilor, Nr.
154, Ilfov, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr.J23/713/2012, având
CIF: 1572736, anunță pierderea exemplarului original al Certificatului Constatator
emis în baza Legii nr.359/2004 pentru
activitățile desfășurate la sediul social
situat în Sat. Moara Vlăsiei, Com.Moara
Vlăsiei, str. Eroilor, nr. 154, jud.Ilfov.
l Pierdut ștampilă rotundă cu nr.1, aparținând Ferhatlar SRL, având cod fiscal
38932303 și NRC J40/2771/2018. O
declarăm nulă.
l Pierdut Autorizație Sanitar Veterinară
de Funcționare Nr.646/2007 a firmei SC
Caferina SRL Pucioasa.
l SC Pakoimpex SRL a pierdut Certificat Constatator nr. 4429/14.02.2011 emis
de ORCT Neamț. Îl declar nul.
l Am pierdut Atestat profesional de
marfă pe nume Szucs Ferent. Îl declar
nul.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare
Seria B, nr. 3463900, emis de Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București al societății Wing
Computer Group SRL, cu sediul social în
București, Str. Blandesti, nr. 24C,
Mansarda, Camera C, Sector 4, Număr
de ordine în Registrul Comerțului
J40/534/2003, Cod unic de înregistrare
15135014 din data de 17.01.2003. Îl
declarăm nul.
l S-a pierdut Certificat de Inregistrare
emis de Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Bucuresti al societatii
International Business Trading S.R.L. Cu
sediul social in Calea Dorobantilor, nr.
5-7, Camera 91, Mezanin, Numar de
ordine in Registrul Comertului
J40/31546/18.12.1992, Cod unic de inregistrare 2999906 din data de 04.02.1993.
Il declaram nul.

