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OFERTE SERVICIU
l Zante Soft SRL, cu sediul social în 
București, sector 3, Str.Lăcrămioa-
relor, nr.29, bl.18, sc.1, et.2, ap.29, 
înregistrată la ONRC București, 
J40/8678/13.09.2010, CUI: 27379756, 
angajează: secretar administrativ, cod 
COR 334301 -2 posturi. Pentru CV la 
adresa de e-mail contact@immigra-
tions.ro.

l Societatea Comercială Lusseaux 
Suicura SRL, CUI:42907146, anga-
jează Director General. Salariul 
2.350Lei brut, program 8 ore/zi. 
Persoanele interesate sunt rugate să 
trimită CV la: etolorcallister@gmail.
com

l SC Litemotion Security SRL, socie-
tate specializată în instalții electrice 
curenți tari-curenți slabi, cu sediul în 
Ploiești, Prahova, angajează Electri-
cieni în construcții civile și industriale. 
Persoană de contact: Pandelache 
Dragoș, telefon: 0732.725.475.

l SC Fagforest Wood Prod & Trade 
CO SRL, cu sediul in jud. Hunedoara, 
langa Hateg, angajeaza muncitori 
calificati/necalificati pentru fabrica de 
cherestea, salariu 2500 ron in mana, 
asiguram cazare gratis in conditii 
bune. Relatii la tel: 0744665656

l Direcţia Cultură și Sport Mangalia 
organizează concurs prin recrutare la 
sediul instituţiei, Şos.Constanţei, nr.5, 
Municipiul Mangalia, jud.Constanţa, 
conform H.G.nr.286 /2011  ș i 
H.G.nr.1027/2014, în data de 
05.01.2021, ora 10:00 -proba scrisă și 
în data de 07.01.2021, ora 10:00 
-proba interviu, pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a următo-
rului post contractual de execuţie 
vacantă pe perioadă nederminată: 
Referent -treapta I/M -Serviciul 
Așezăminte Culturale, Biblioteci și 
Evenimente. Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului contractual vacant 
de Referent -treapta I/M -Serviciul 
Așezăminte Culturale, Biblioteci și 
Evenimente: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă minim 6 luni. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Direc-
ţiei Cultură și Sport Mangalia, Şos.
Constanţei, nr.5, Compartimentul 
Contabilitate, Resurse Umane, 
J u r i d i c ,  A c h i z i ţ i i ,  t e l e f o n : 
0729.930.454, e-mail: resurseumane@
culturasport.ro. Dosarele de concurs 
se vor depune la Compartimentul 
Contabilitate, Resurse Umane, 
Juridic, Achiziţii, începând cu data de 
10.12.2020 până în data de 23.12.2020, 
ora 16:00.

CITAŢII
l Numitul Roman Cristian din 
Caracal este citat la Judecătoria 
Caracal, în dosarul nr.3784/207/2020, 
având ca obiect stabilire locuinţă 
minor  pentru  termenul  d in 
25.01.2021.

l Se citează Bîtoancă Viorica, în cali-
tate de pârâtă, în data de 16.12.2020, 
la Judecătoaria Motru în dosar nr. 
291/263/2020, având ca obiect divorț 
cu reclamantul Bîtoancă Vasile.

l Numita Ciglinianu Emilia, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Muni-
cipiul Brăila, Strada Costache 
Negruzzi, nr. 91, Judeţul Brăila, este 
citată la Judecătoria Brăila pentru 
data de 11 decembrie 2020, ora 9:00, 
complet 16 civil, în calitate de debi-
t o a r e  î n  d o s a r u l  c i v i l  n r. 
7152/196/2020, în contradictoriu cu 
creditoarea S.C. Compania de Utili-
tăţi Publice Dunărea S.A. Brăila.

l Citație emisă la data de 20.11.2020. 
Pârâtul Buche Iulian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Timișoara, str.
Martir Herman Sporer, bl.42B, sc.A, 
ap.11, jud.Timiș, în prezent cu domi-
ciliul necunoscut, este chemat la 
Judecătoria Timișoara, cu sediul în 
Timișoara, str.Piața Ţepeș Vodă, 
nr.2/A, în dosarul nr.16088/325/2020, 
pentru termenul de judecată din data 
de 03.03.2021, ora 09:25, sala 332, 
Completul 8, în proces cu reclamanta 
Buche Elena, pentru divorț.

l Vițel Dumitru cu ultimul domiciliu 
în sat Orășeni Vale. Com.Curtești, jud.
Botoșani este chemat în Judecătoria 
Botoșani, în data de 15.12.2020, în 
c a l i t a t e  d e  p â r â t ,  î n  d o s a r 
nr.15509/193/2019, în contradictoriu 
cu Vițel Maria și Vițel Petru având ca 
obiect partaj succesoral.

l SC Irb Electro SRL, cu ultimul 
sediu social cunoscut în Cluj-Napoca, 
Str.Câmpului, nr.235A1, județ Cluj, 
este citat (chemat) la interogatoriu 

personal în data de 26.02.2021, ora 
10:00, la Judecătoria Cluj-Napoca, cu 
sediul în Cluj-Napoca, Calea Doro-
banților, nr.2, județ Cluj, Completul 
C13-NCPC, camera 102, în calitate de 
pârât în dosarul nr.1955/211/2020, 
pentru cauza având ca obiect 
pretenții ,  reclamant fiind SC 
Compexit Auto Rulate SRL.

l Numitul Severbas  Eyup este 
chemat la Judecătoria Pitești, judeţul 
Argeș, în data de 01.03.2021, ora 
12:30, camera - sala 1, complet C1-4, 
în calitate de pârât în Dosarul nr. 
20076/280/2019, având ca obiect 
divorț fără copii, în proces cu 
Severbas Geanina, în calitate de recla-
mant.

ANUNȚ
 ”Subscrisa  S.C. HRISTOGAMMA SERV S.R.L. în faliment, prin 

lichidator judiciar Licev Grup SPRL,  vă face cunoscut faptul că în data 
de 22.12.2020, ora 12, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Reșița, str. Horea bl.A2, parter, licitația publică cu strigare privind 
vânzarea imobilului Teren și clădiri identificate în CF nr. 30466, CF nr. 
31040, CF nr. 31043, imobil situat în localitatea Caransebeș,  jud. 
Caraș-Severin la prețul de 20.000 euro.

 Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului 
judiciar la valoarea de 300 lei + TVA. Data limită de  cumpărare a 
caietului de sacini și încrierea la licitație este cu o zi înainte de data 
licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de 
pornire al licitației.

Informații suplimentare : telefon 0255/212940, licevgrup@gmail.
com sau la sediul lichidatorului judiciar. ”

ANUNȚ
Subscrisa S.C.  Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul în Drobeta 

Turnu Severin, str. Constantin Brâncoveanu, nr 195, jud. Mehedinți, Nr. 
Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face cunoscut faptul că în data 
de 18.12.2020, 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 următoarelor bunuri imobile:

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 + TVA. 

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichidatorului 
judiciar la valoarea de 800 lei plus TVA. Data limită de cumpărare a caie-
tului 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 18.12.2020, 
următoarea licitație va avea loc în data de 12.01.2021.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la 
sediul lichidatorului judiciar.

ANUNȚ
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reșița, str. Horea, 

bl. A2, parter, jud. Caraș-Severin; nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 
0227/2006. Tel/Fax: 0255.212.940, notifică deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC EMA CARGO SPED 
SRL, prin Încheierea civilă nr. 44/JS/CC/26.11.2020  pronunțată de 
Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, în Dosarul 2036/115/2020.

Debitorul SC EMA CARGO SPED SRL are obligația ca în termen de 
10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei 
documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind 
procedura insolvenței.   

Creditorii debitorului SC EMA CARGO SPED SRL cu sediul social în 
localit. Reșița, Al. Buhui, bl.3, sc.A, ap.17, jud. Caraș-Severin, Număr 
de ordine în Registrul Comerțului  J11/564/2015, CUI 35331678 trebuie 
să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanței la Tribunalul Caraș-Severin până la 
termenul limită din data de 11.01.2021. Cererile trebuie însoțite de 
taxa de timbru în valoare de 200 lei.

ANUNȚ
Subscrisa  SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localitatea 

Reșița, str. Spitalului, nr. 40, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, 
CUI 5557470, jud. Caras-Severin,  prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., 
va facem cunoscut faptul că în data de 22.12.2020, ora 11.00, va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Se-
verin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri mobile 
și imobile:

• Autoutilitară  Renault Kangoo, an fabricație 2007, 1560 cmc, motorină – 2.850 
euro plus TVA
• Autoutilitară  Renault Kangoo, an fabricație 2007, 1461 cmc, motorină – 3.325 
euro plus TVA
• Autoutilitară Citroen Jumpy , an fabricație 2007,  1461 cmc , motorină – 5.605 
euro plus TVA

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 50 lei (plus TVA), pentru fiecare bun licitat. Data limită de cumpă-
rare 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, pentru fiecare bun mobil licitat. 

Bun imobil:
1. Spațiu industrial cu teren, situate în localitatea Mehadia, jud. Caraș-Severin 
compuse din:
- Hală industrială cu fundație din beton, planșeu beton armat, zidăria portantă 
din cărămidă, acoperișul este format din terasa betonată cu învelitoare din 
tablă. Pardoseală din beton cu finisaje medii, tâmplăria din uși metalice, ferestre 
din lemn cu geam tras și PVC. Regim de înălțime-parter, aria desfășurată – 1.550 
mp. Utilități: apă, instalații electrice.
- Casa poartă are fundație din beton, zidărie portantă din cărămidă, acoperiș 
cu învelitoare din tablă. Pardoseala este din beton cu finisaje medii, tâmplăria 
este formată din uși metalice, ferestre din lemn cu geam tras. Regim de înălți-
me-parter, aria desfășurată – 16 mp. Utilități: apă, instalații electrice,
 - Teren 3.000 mp. 

Prețul de pornire al licitației este de 186.116 euro plus TVA. Vânzare în bloc.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la 
valoarea de 500 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 parti-
cipare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare 
imobil licitat. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 22.12.2020, 
următoarele licitații vor avea loc în zilele: 13.01.2021, 20.01.2021, 27.01.2021. 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar.
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l Judecătoria Cluj-Napoca, str.Calea 
Dorobanţilor, nr.2, 102. Dosar 
Nr.28348/211/2019. Citaţie emisă la 
07.10.2020. Torok Emilia, măritată 
Roman Alexandru, este chemat în 
această instanţă, camera 102, în ziua 
de 14.01.2021, Completul Complet 
C6-NCPC, ora 9:30, în calitate de 
Pârât, în proces cu Coltea Maria, în 
calitate de Reclamant, Moldovan 
Traian în calitate de Reclamant, Popa 
Aurelia în calitate de Reclamant, 
Moldovan Gheorghe în calitate de 
Reclamant, uzucapiune. În caz de 
neprezentare a părţilor, judecata se va 
face în lipsă, dacă se solicită în scris 
acest lucru de către una din părţi. 
Prin publicare în ziar de circulație 
națională conform dispozițiilor 
instanței.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita:Mă-
nescu - Tudosie Maria - Lavinia cu 
reşedinţa în mun. Rm. Vâlcea, strada 
Liviu Rebreanu nr.2, jud. Vâlcea  în 
calitate de intimată în dosarul civil 
nr.2990/90/2020, cu termen de jude-
cată la data de 11.12.2020 aflat pe rol 
la Tribunalul Vâlcea.

SOMAŢII
l In dosarul civil cu nr. 2712/210/ 
2020 al Judecatoriei Chisineu Cris, 
reclamantul Negrila Ciprian Alin, 
domiciliat in Arad, str. Orizontului, 
nr. 38 A, judetul Arad, solicita sa se 
constate ca a dobandit, cu titlu de 
uzurpaciune extratabulara, dreptul 
de proprietate asupra cotei de ½ 
parte din imobilului compus din 
suprafata de 7.900 mp, teren arabil 
situat in extravilanul localitatii 
Sicalau, inscris in CF nr. 302428 
Graniceri, nr. cad. 302428; sa se 
constate ca a dobandit , cu titlu de 
uzurpaciune extratabulara, dreptul 
de proprietate asupra cotei de 1/2 
Parte din imobilul compus din supra-
fata de 8000 mp, teren arabil situat 
in extravilanul localitatii Sicalau, 
inscris in CF nr. 302433 Graniceri, nr. 
cad. 302433. Proprietar tabular 
Bradean Sima. Toti cei interesati in 
cauza pot formula opozitii la 
prezenta somatie, in temen de 30 de 
zile de la publicarea si respectiv 
afisarea somatiei, in dosarul cu nr de 
mai sus al Judecatoriei Chisineu 
Cris. Emis in baza art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Termen 
de afisare pe o durata de 30 de zile, 
dupa care va solicitam sa ne comuni-
cati procesul verbal de dezafisare a 
somatiei care sa cuprinda inclusiv 
mentiunea daca au fost formulate 
sau nu opozitii la somatia emisa.

l România. Judecătoria Miercurea 
Ciuc, str.Szasz Endre, nr.6, jud.
Harghita, tel.0266.310.306, e-mail: 
jud-miercureaciuc@just.ro, operator 
confidențial nr.2987, date cu caracter 
personal prelucrate conform lg. 
nr.677/2001. Nr. dosar 2581/258/2020 
din 04.12.2020. Somație. Prin cererea 
nr.2581/258/2020, petenții Kalanyos 
Istvan, cu CNP1770824191322 şi 
G r a n c s a  J u d i t ,  c u 
CNP2771220191391, domiciliați în 
com.Frumoasa, str.Racului, nr.39, jud.
Harghita, au invocat dobândirea prin 
uzucapiune, a dreptului de proprie-
tate asupra imobilului situat în com.
Frumoasa, str.Racului, nr.39, jud.
Harghita, înscris în cf nr.55881(nr. 
vechi 3856)- Frumoasa comups din 
teren intravilan cu suprafața de 
1.564mp. Toți sunt somați să formu-
leze opoziție, în caz contrar se va trece 
la judecarea cererii în termen de o 
lună de la emiterea celei din urmă 
publicații. Preşedinte, Peter Antal 
Levente.

l România. Judecătoria Miercurea 
Ciuc, jud.Harghita, Miercurea Ciuc, 
str.Szasz Endre, nr.6, jud.Harghita, 
t e l . 0 2 6 6 . 3 1 0 . 3 0 6 ,  n r.  d o s . 
324/258/2020- 04.12.2020. Somație. 
Prin cererea nr.324/258/2020 pe rolul 
Judecătoriei Miercurea Ciuc, Grancsa 
Ibolya, cu CNP281041910462, domi-
ciliată în com.Frumoasa, sat. Mihăi-
leni, nr.19, jud.Harghita, a invocat 
uzucapiunea asupra imobilului situat 
în com.Mihăileni, sat. Nădejdea nr.7, 
jud.Harghita, înscris în cf nr.5134 
Mihăileni, compus din teren intra-
vilan cu suprafața de 4.699mp. Toți 
sunt somați să formuleze opoziție, în 
caz contrar se va trece la judecarea 
cererii în termen de o lună de la 
emiterea cele din urmă publicații. 
Preşedinte, Peter Antal Levente.

DIVERSE
l Panţu Pica, titular al Planului 
Urbanistic Zonal „Completare func-
ţiune iniţială cu „locuire”, terenul din 
str.Eroilor, nr.32, Techirghiol” 
amplasat în oraşul Techirghiol, str.
Eroilor, nr.32, anunţă publicul inte-
resat că s-a depus documentaţia în 
vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru avizarea planului urbanistic 
zonal „Completare funcţiune iniţială 
cu „locuire”, terenul din str.Eroilor, 
nr.32, Techirghiol”. Observaţiile publi-
cului se primesc în scris la sediul 
APM Constanța, str.Unirii, nr.23, 
zilnic între orele 08.00-16.00, în 
termen de 18 zile calendaristice de Ia 
apariţia anunţului.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse Si Asociatii SPRL notifica credi-

torii cu privire la deschiderea proce-
durii generale a insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014, impotriva debi-
toarei Welt Termo Plast SRL cu 
sediul in Bucuresti, str. Romancierilor 
nr.5, bl. C14, sc. C, et.4, ap.96, cam. 1, 
s e c t o r  6 ,   C U I  2 4 2 7 1 4 4 9 , 
J40/13285/2008, in dosarul nr. 
30800/3/2020 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila. 
Termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului - 31.12.2020, 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire si publicare in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa a tabelului 
preliminarde creante- 20.01.2021, 
termenul de definitivare a tabelului 
creantelor - 04.02.2021. Urmatorul 
termen de judecata a fost fixat pentru 
data de 08.03.2021. Pentru relatii: 
021.318.74.25.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Ghindeni, din județul Dolj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.16, începând cu data de 16.12.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Ghindeni, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi 
a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Cererile de 
rectificare depuse prin orice alte 
mijloace de  comunicare  decât cele 
menționate mai sus, nu vor fi luate în 
considerare.

l SC Vel Pitar SA, cu sediul social în 
Oraş Râmnicu Vâlcea, str.Timiş, nr.22, 
parter, biroul 1, judeţ Vâlcea, cod 
fiscal RO 21229091, nr. de înmatricu-
lare  la  Registrul  comertului 
J38/221/2007 anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Realizare puţ forat de 
mare adâncime” propus a fi amplasat 
în str.Rudeni, nr.94, oraş Chitila, 
judeţul Ilfov. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului APM Ilfov, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6 şi la 
sediul SC Vel Pitar SA- Punct de 
lucru Chitila, situat în Str.Rudeni, 
nr.94, oraş Chitila, județul Ilfov, în 
zilele de luni-vineri, între orele 08:30-
16:30. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului 
APM Ilfov.

l CONPET S.A. Anunţ public 
privind decizia etapei de încadrare. 

Societatea Conpet S.A. anunţă 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bihor, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul “Reabili-
tare Rampă de încărcare țiței 
Suplac”, propus a fi amplasat în 
comuna Suplacu de Barcău, sat 
Suplacu de Barcău, nr. cad. 53082, 
județul Bihor. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei Pentru Protecţia Mediului 
Bihor, B-dul. Dacia nr. 25 A, Oradea, 
județul Bihor şi la sediul titularului: 
Str. Anul 1848, nr. 1-3, cod 100559, 
judeţul Prahova, în zilele de luni - joi 
între orele 8:00 - 16:30, vineri între 
orele 8:00 - 14:00. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului. 

l Anunț Public. Primăria Munici-
piului Brăila Prin Lidl Romania SCS 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare în 
procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul: 
“Modernizare drum de acces şi racord 
la Calea Călăraşilor, modernizare 
parcare publică, iluminat public, 
demolare construcții existente, racord 
utilități şi organizare de şantier”, 
propus a fi amplasat în județul Brăila, 
municipiul Brăila, Calea Călăraşilor, 
nr.333, adiacent bloc 13: proiectul 
propus nu se supune evaluării impac-
tului asupra mediului. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează  pot fi consultate la 
sediul APM Brăila, municipiul Brăila, 
Bd. Independenței, nr.16, bl. B5, în 
zilele lucrătoare între orele 9:00-13:00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet www.apmbr.anpm.ro – secți-
unea Reglementări/Acordul de 
mediu/Drafturi acte de reglementare. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a Agenției pentru 
Protecția Mediului Brăila.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. ArhSipot S.R.L. şi Asociația 
pentru Patrimoniul Regal Peleş, în 
calitate de beneficiari, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Restaurare si 
refunctionalizare pentru unitate de 
cazare si spatiu expozitional al clădirii 
monument istoric “Vila Sipot” 
construire foisor, alei carosabile si 

pietonale, spatiu parcare, sistemati-
zare verticala, utilitati si organizare 
de santier”, amplasat pe teritoriul 
administrativ al oraşului Sinaia, 
strada Aleea Peleşului nr. 2, nr. cadas-
tral 21279, județul Prahova. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Prahova,  str. 
Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 
306, Ploieşti, județul Prahova şi la 
sediul beneficiarului din strada Aleea 
Peleşului nr. 2 în zilele de luni -joi 
între orele 8:00-16:30 şi vineri între 
orele 8:00-14:00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul A.P.M. 
Prahova, str. Gheorghe Grigore 
Cantacuzino nr.306, Ploieşti, județul 
Prahova.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Ghidici, din județul Dolj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.22 şi 1, începând cu data de 
14.12.2020, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Ghidici, 
Județul Dolj, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Cererile de 
rectificare depuse prin orice alte 
mijloace de comunicare decât cele 
menționate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale a insol-
ventei in dosarul nr. 3808/105/2010 
Tribunal Prahova, conform Sentintei 
nr.635 din 20.11.2020 privind pe SC 
Ddao Steel Protection SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
13.01.2021, întocmirea tabelului preli-
minar al creanțelor 03.02.2021, întoc-
mirea tabelului definitiv 25.02.2021, 
prima Adunare a Creditorilor avand 
loc in data  08.02.2021, orele 12:00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l Goldbach Design&Build S.R.L., 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
„Construire hypermarket parter pt 
comercializare produse alimentare şi 
nealimentare, amplasare container tip 
bufet imbiss, spațiu de servire (cort 
imbiss), bazin rezervă incendiu, 
amenajări exterioare în incintă (plat-
formă parcare, spații verzi, drumuri, 
trotuare), împrejmuire, accese rutiere 
şi pietonale, organizare de stații încar-
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care vehicule electrice, containere 
reciclare, padocuri de cărucioare, 
bazin de retenție, amplasare panouri 
publicitare (pilon, totem, reclamă 
digitală), rețele tehnico edilitare 
incintă și branșamente utilitare”, 
propus a fi realizat în Turnu Măgu-
rele, șos.Alexandriei, nr.7A, județul 
Teleorman. Informațiile privind 
proiectul propus/memoriul de 
prezentare pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman din municipiul Alexan-
dria, str.Dunării, nr.1, județul 
Teleorman, în zilele de luni până joi, 
între orele 08.00-16.00 și vineri între 
orele 08.00-14.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.

l Goldbach Design&Build S.R.L., 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
„Construire imobil cu regim de înal-
țime parter și funcțiunea de magazin 
retail; construcții anexe (post trafo, 
gospodărie incendiu); amenajări exte-
rioare în incintă -sistematizare verti-
cală (platformă parcare, parcari 
electrice, spații verzi, drumuri, 
trotuare); accese auto și pietonale, 
racorduri la drumurile publice; 
împrejmuirea terenului; amplasare 
semnale publicitare pe fațadele 
clădirii și în parcare); rețele instalații 
în incintă și branșare utilități; organi-
zare de șantier; operațiuni notariale”, 
propus a fi realizat în Turnu Măgu-
rele, șos.Alexandriei, nr.7B, județul 
Teleorman. Informațiile privind 
proiectul propus/memoriul de 
prezentare pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman, din municipiul Alexan-
dria, str.Dunării, nr.1, județul 
Teleorman, în zilele de luni până joi, 
între orele 08.00-16.00 și vineri între 
orele 08.00-14.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.

l S.D.E.E.Muntenia Nord S.A. -S.R. 
Galați prin S.C.Power Design S.R.L., 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
,,Modernizare rețele electrice de 
distribuție (RED) în zona PTA 5571 
Tătarca sat și PTA 5578 Șivița VA 
nr.1 (plecare sat Tătarca), jud.Galați”, 
propus a fi amplasat în sat Tătarca, 
comuna Tulucești, jud.Galați. Infor-
maţiile privind proiectul propus, pot 
fi consultate pe adresa de internet a 
autorității competente pentru 
protecția mediului A.P.M.Galati, 
apmgl.anpm.ro secțiunea Reglemen-

tări-Acordul de mediu-Documentații 
procedura EIA și EA-Memorii de 
prezentare 2020 și la sediul titula-
rului, S.D.E.E.Muntenia Nord S.A. 
-S.R. Galați (prin S.C.Power Design 
S.R.L. Cluj-Napoca)  din mun.Galați, 
str.N.Bălcescu, nr.35A, jud.Galați. 
Observaţiile publicului se primesc pe 
adresa de email: office@apmgl.anpm.
ro.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Asociația Mihail 
Kogălniceanu nr.1, Iași, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară în 
data de 29.12.2020, ora 15:00, la 
adresa din mun.Iasi, Șos.Bucium, 
nr.18, jud.Iași, cu următoarea ordine 
de zi: 1.Aprobarea cererilor de retra-
gere a unor membri fondatori și 
excluderea membrilor care nu și-au 
îndeplinit obligațiile față de asociație. 
2.Cooptarea de noi asociați. 3.Modifi-
carea componenței Consiliului 
Director. 4.Alegerea membrilor 
Consiliului Director. 5.Alegerea 
cenzorului. 6.Schimbarea sediului 
social. 7.Completarea obiectivelor 
asociației. 8.Modificarea cvorumului 
adunărilor generale. 9.Diverse. 10.
Actualizarea actului constitutiv și 
statutului. 11.Împuternicirea Preșe-
dintelui Consiliului Director pentru 
înregistrarea modificărilor la Judecă-
toria Iași.

LICITAŢII
l Optim Trans SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică pornind 
de la pretul de 301.966,50 lei fara 
TVA, proprietatea imobiliara - auto-
gara compusa din teren intravilan in 
suprafata de 7.409 mp si constructii 
(C1-C5) situate in Gaesti, str. 
Vladimir Streinu, nr.6, jud. Dambo-
vita. TVA-ul va fi calculat conform 
prevederilor Codului fiscal in vigoare 
la data transferului de proprietate, 
tinand cont si de regimul fiscal apli-
cabil adjudecatarului. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar 
in suma de 3.000 lei fara TVA și vor 
depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei, ora 15.00. Licitaţia va 
avea loc în 16.12.2020, ora 10/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
22.12.2020 aceeași oră, în același loc.

l Optim Trans SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică pornind 
de la pretul de 1.172.824,50 lei fara 
TVA proprietatea imobiliara - statie 

de reparatii si intretinere, compusa 
din teren intravilan in suprafata de 
20.625 mp si constructii (C1-C24) 
situate in Gaesti, str. Stefan Mihai-
lescu, nr.10, jud. Dambovita. TVA-ul 
va fi calculat conform prevederilor 
Codului fiscal in vigoare la data tran-
sferului de proprietate, tinand cont si 
de regimul fiscal aplicabil adjudeca-
tarului. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar in suma de 5.000 
lei fara TVA și vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei, 
ora 15:00. Licitaţia va avea loc în 
16.12.2020, ora 10:00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
22.12.2020 aceeași oră, în același loc.

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică cladire 
complex situată în Plopeni, str. Repu-
blicii, nr. 21, jud. Prahova - spatiu 
administrativ, suprafata utila 319 
mp, data construirii 1969, la prețul de 
244.000 lei. Terenul nu face obiectul 
vanzarii. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie 
cu cel putin o zi înainte de data licita-
ţiei .  Licitaţia va avea loc în 
16.12.2020, ora 14:00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800.

l CONPET S.A. Ploiești, organi-
zează licitații cu strigare, pentru 
vânzare de mijloace de transport 
auto, țeavă recuperată af lată în 
magazii și țeavă îngropată provenite 
din lucrări de înlocuire de conducte. 
Ședințele de licitație se organizează 
astfel: - în fiecare zi de marți: - ora 
10:00 pentru mijloace de transport 
auto; - ora 11:00 pentru țeavă recupe-
rată aflată în magazii; - în fiecare zi 
de joi, ora 10:00, pentru țeavă îngro-
pată, până la epuizarea stocului. 
Pentru mijloacele de transport auto și 
țeava recuperată din magazii, 
garanția de participare la licitație este 
în cuantum de 10% din valoarea 
bunurilor pentru care ofertantul a 
optat să liciteze, iar taxa de partici-
pare la licitație este de 50 lei. Pentru 
țeava îngropată garanția de partici-
pare la licitație este în cuantum de 
10% din valoarea acesteia, taxa de 
participare la licitație este de 100 lei, 
iar taxa de vizitare este în cuantum 
de 600 lei. Taxa de vizitare și taxa de 
participare sunt nerambursabile. 
Garanția de participare se restituie 
ofertanților care nu întrunesc condi-
țiile de participare la licitație precum 
și celor care nu au adjudecat bunuri 
la licitație. Taxa de participare, taxa 
de vizitare și garanția de participare 
se achită până la data licitației prin 
virament în contul deschis la BCR 
Ploiești, cod IBAN RO38RNCB 
0205044865700001, ori cu numerar la 
caseria societăţii, situată la Dispece-
ratul Central, str. Anul 1848 nr. 1-3 
Ploiești. Pentru informaţii privind 
condiţiile de participare la licitaţie, 
modelul de contract, lista bunurilor 

ce fac obiectul licitaţiei accesați 
pagina web www.conpet.ro secţiunea 
Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri de 
interes general. Data limită până la 
care se poate depune documentaţia 
de participare la licitaţie este ziua 
anterioară licitaţiei, ora 10.00, la 
adresa valorificare.bunuri@conpet.ro. 
Licitaţiile vor avea loc în zilele mai 
sus menționate, la sediul adminis-
trativ nr. I, str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 
8.

l SC Real Bucov SA, societate în 
faliment, cu sediul în comuna Bucov, 
sat Pleașa, str. Industriei, nr. 1, jud. 
Prahova, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în Ploiești, str. 
Ion Maiorescu nr.12, bl. 33S1 et. 7, 
cab. 7B,  anunta vanzarea la licitatie 
publica a imobilului situat in Bucov, 
localitatea Pleasa, str. Industriei, nr.1, 
in cadrul Fabricii de Caramizi 
Refractare Pleasa compus din: 
Cladire Pavilion Birouri - Unitate 
Individuala nr. 2 parter + 2 etaje , 
Sud = 1037,98 mp Scd = 1.215 mp si 
cota parte teren aferent de 553 mp, 
situat in comuna Bucov, sat Pleasa, 
str. Industriei nr.1. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 532.988,50 lei, care 
este redus la 50% din pretul stabilit in 
raportul de evaluare si nu este 
purtator de TVA, deoarece valoarea 
constructiei este mai mare decat 
valoarea terenului. Pretul nu poate fi 
redus sub 50% din valoarea stabilita 
in raportul de evaluare. Imobilul este 
inscris in CF 21218-C1-U2 Bucov si 
se compune din parter Sc = 459 mp, 
Su-397.67 mp, etaj I Sc = 307 mp, Su 
= 259,87mp, etaj II Sc = 449 mp, Su = 
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380,44 mp, cota parti comune din 
cladire 44,63% si cota parte teren 553 
mp. Totodata, se valorifica prin lici-
tatie urmatoarele bunuri mobile: 13 
birouri pentru calculator la pret de 50 
lei per buc. + TVA, 1 birou mare la 
pret de 100 lei + TVA, 4 scaune la pret 
de 15 lei per buc. + TVA, 7 fisete meta-
lice la pret de 100 lei per buc. + TVA, 1 
comoda cu 2 usi la pret de 100 lei + 
TVA, 6 dulapuri cu 2 usi la pret de 100 
lei per buc. + TVA, un dulap colt cu 5 
usi la pret de 200 lei + TVA, 1 polita cu 
4 rafturi la pret de 50 lei + TVA si 
imobile care se mai gasesc in patrimo-
niul debitoarei, inclusiv garsonierele 
libere din caminul de nefamilisti din 
Comuna Bucov, sat Pleasa. Licitatia 
publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 16.12.2019, 
a regulamentului de participare la 
licitatie. Garantia de participare la 
licitatie pentru aceste bunuri este 10% 
din valoarea bunurilor licitate. Caietul 
de sarcini pentru imobilul situat in loc. 
Pleasa este in cuantum de 3.000 lei 

plus TVA. Taxa de participare la lici-
tatie pentru garsonierele libere din 
caminul de nefamilisti este in 
cuantum de 300 lei fara TVA pentru 
fiecare garsoniera. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 11.01.2021, 
13.01.2021, 14.01.2021, 18.01.2021, 
20.01.2021, 21.01.2021, 25.01.2021, 
27.01.2021, 28.01.2021, 02.02.2021, 
orele 12:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu 
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidatorului 
judiciar cat si la telefon 0344104525.

l Anunţ de participare la licitaţia 
publică deschisă cu oferta in plic 
sigilat pentru :,, Concesionarea unei 
suprafete de 36 mp. teren aparţinînd 
domeniului public al Comunei Braesti 
, situat în satul Braesti , com. Braesti , 
tarlaua 22, parcela 795 ,pentru ,,Reali-
zarea infrastructurii de broadband in 
zonele NGA din judetul Iasi ’’, 
conform  
H.C.L.Nr.11/14.07.2020.1.Denumirea , 

adresa: Primaria Comunei Braesti Tel 
0232320300 ; Fax.0232320300 E-mail: 
contact@ primariabraesti Iasi.ro 2.
Procedura de atribuire aplicata:lici-
tatie deschisa cu oferta în plic sigilat 
3.Locul desfasurari.  Primaria 
Comunei Braesti , Tel.0232320300 , 
Fax.0232320300. 4.Biroului de la care 
se poate solicita documentatia de atri-
buire. Primaria Comunei Braesti 
Tel.0232320300 , Fax.0232320300. 
Compartimentul urbanism. 5.Costul 
documentatiei de atribuire : 20 lei , 
chitanta Primaria Braesti. a)Termenul 
l imita de primire a ofertelor 
21.01.2021 ora 10:00 . b)Adresa la care 
se transmit ofertele ; Primaria 
Comunei Braesti,Tel 0232320300,Fax 
0232320300. c)Limba sau limbile în 
care trebuie redactate ofertele: romana 
6.Data ,ora şi locul deschiderii ofer-
telor 22.01.2021 ora 10:00.7.Garantia 
de participare in suma de: 50 lei. 
Documente care dovedesc eligibili-
tatea: 1.Copie C.I 2.Declaratie pe 
propria raspundere 8.Perioada de 

timp in care ofertantul trebuie să îşi 
mentina oferta valabila 30 de zile 9.
Criteriul de atribuire a contractului: 
Oferta cea mai avantajoasa din punct 
de vedere economic (pretul cel mai 
mare). 10.Alte informatii .Cerinte 
minime de calificare inpuse de autori-
tatea contractanta : Pretul de pornire 
al licitatiei va fi trecut in caietul de 
sarcini , care se va indexa anual cu 
indicile oficial al inflatiei , conform 
prevederilor Hotarii Consiliului Local 
al Comunei Braesti, Judetul Iasi .
Primar, Vasile Butnaru; Secretar, 
Valentin Pohoata;  Intocmit, Vasile 
Moldovanu .

PIERDERI
l Pierdut legitimatie de transport 
persoană cu dezabilități emisă de 
DGASPC Vâlcea pe numele Vladu 
Ionel Cristian . Se declară nulă.

l Centrul Medical Polimed S.R.L., 
J40/6118/1997, CUI 9656840, cu 

sediul in Bucuresti, sect.5, Calea 
Rahovei, nr.266-268, corp 2, parter, 
axele A-B 1/ 2, stalpii 12-14 1/ 2, 
camera 21, declara pierdute si nule 
certificatele constatatoare pentru 
sediile secundare din Bd.Iuliu Maniu, 
nr.92D, sect.6,Bucuresti si 
Str.Caraiman nr.65, sect.1, Bucuresti.

l Pierdut atestat profesional CPC 
marfă şi persoane seria 0478130000, 
ADR colete şi cisterne nr. 152848, 
c a r t e l ă  t a h o g r a f  s e r i a 
000000000CLKM000/01.11.2019, 
eliberate de ARR, pe numele Stoica 
Mihăiţă Iulian. Le declar nule.

l Pierdut Certificat Conformitate 
medic pe numele Ramzi Zakaria, nr.
Reg2/10069/11-09-2020.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.1100/16.01.2013 al Gherasim A. 
N e c u l a i  I F,  F 2 7 / 2 8 / 1 9 9 8 , 
CUI:10153290. Îl declar nul.

Râzi în h     h     te!
Luni, 14 decembrie, Jurnalul îți aduce volumul 19 al  
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