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OFERTE SERVICIU
l Școala Postliceală FEG Timișoara scoate la concurs de
titularizare, următoarele posturi didactice: -Pregătire
-instruire practică -Asistentă medicală -3 posturi; -Medicină generală -1 post; -Biologie -1 post. Relații la telefon
-0760.663.941.
l Sarerom SRL cu sediul în Com.Afumați, jud.Ilfov, Șos.
Bucuresti-Urziceni, nr.89, înregistrată la ORC
J23/3342/2014, CUI 24255982, angajează: inginer mecanic,
cod COR 214401-3 posturi, sudor, cod COR 721208-3
posturi și mecanic utilaj, cod COR 723302-3 posturi. Pentru
CV, la adresa de e-mail igen91241@gmail.com.
l Primăria Comunei Domnești cu sediul în comuna
Domnești, șos. Al. I. Cuza nr.25-27, județ Ilfov organizează în data de 03.03.2021 ora 11:00 concurs recrutare
pentru funcția contractuală de execuţie vacantă de
Inspector de specialitate– Compartiment Urbanism,
Amenajare Teritorială, Cadastru. Condiţii de participare
la concurs: studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, fără
vechime în muncă. Dosarele se depun la sediul Primăriei
comunei Domnești din șos. Al. I. Cuza nr.25-27, comuna
Domnești, județul Ilfov în perioada 10.02.202123.02.2021, ora 14:00. Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la nr. de telefon
021.351.52.56, persoană de contact: doamna Beraru Cristina– Inspector Asistent, Primăria Domnești, email primariadomnestiif@yahoo.com.
l Primăria Municipiului Adjud, Județul Vrancea, cu
sediul în Str.Stadionului, nr.2, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante, de referent IA,
din cadrul Compartimentului administrare baze sportive
din cadrul Serviciului administrare domeniu public și
privat a aparatului de specialitate al primarului Municipiului Adjud, conform H.G. nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare. Concursul se va desfășura
în data de 15 martie 2021, ora 10:30 -proba scrisă; Interviul se va desfășura în data de 19 martie 2021, ora 10:30.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; Vechime minim 7 ani.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Municipiului Adjud din Str. Stadionului, nr. 2.
Relații suplimentare la sediul din Str.Stadionului, nr.2,
Compartiment organizare, resurse umane și salarizare,
persoană de contact inspector Romanov Camelia, telefon
0237/641.908, int.225 sau email: corus@primariaadjud.ro.
l Școala Gimnazială Slatina-Timiș, cu sediul în Slatina-Timis, Nr.262, județul Caraș-Severin, organizează
concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale pe perioadă nedeterminată, după cum urmează: -1 post contractual vacant de șofer microbuz școlar (normă întreagă -8 ore/
zi), pe durată nedeterminată; -1 post contractual vacant de
administrator financiar (cu fracțiune de normă -2 ore/zi), pe

durată nedeterminată. Concursul se va desfășura la sediul
Școlii Gimnaziale Slatina-Timiș, astfel: -Proba scrisă în
data de 04.03.2021, ora 10:00; -Proba interviu în data de
06.03.2021, ora 10:00. Pentru participarea la concursul
organizat pentru ocuparea funcției contractuale de șofer
microbuz școlar (normă întreagă -8 ore/zi), candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii generale sau studii medii; -permis de conducere categoria B și D;
-vechime în activitatea de conducător auto profesionist:
-minim 2 ani; -îndeplinește condițiile prevăzute la art.3 din
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011. Pentru
participarea la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de administrator financiar (cu fracțiune de
normă -2 ore/zi), candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență; -vechime în
specialitatea studiilor: -minim 2 ani; -îndeplinește condițiile
prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.
nr.286/2011. Candidații vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de 24.02.2021, ora 16:00, la sediul
Școlii Gimnaziale Slatina-Timiș. Actele se vor depune la
secretarul comisiei de concurs, doamna Szupp Cătălina,
angajat al Școlii Gimnaziale Slatina-Timiș. Relații suplimentare privind condiţiile specifice şi bibliografia de
concurs se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Slatina-Timiș,
din localitatea Slatina-Timiș, Str.Principală, nr.262, județul
Caraș-Severin și la telefon 0255/708.993.
l Universitatea de Arte Târgu-Mureș, cu sediul în Municipiul Târgu-Mureș, Str.Köteles Sámuel, nr.6, judeţul
Mureș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractual vacante, de: -Număr posturi: 2; -Numele funcției: Muncitor I (mânuitor decor), conform
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba interviu în data de 04.03.2021, ora 11:00 -probă
unică. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: 1.nivelul studiilor:
medii sau generale; 2. vechime: fără vechime; 3.abilitate
de organizare; 4.abilități de lucru în echipă; 5.rezistență la
stres. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la, sediul
Universității de Arte din Tg-Mureș. Relaţii suplimentare
la sediul: Str.Köteles Sámuel, nr. 6, judeţul Mureș, cod
poștal 540057, persoană de contact: Ambrus Gyöngyvér,
șef resurse umane, telefon 0265/266.281. Site: www.uat.ro.

CITAȚII
l Berindel Gheorghe sunteți citat la Judecătoria Ploiești în
data de 19.03.2021, ora 09:00, dos. 4413/281/2020 ob.
pretenții în proces cu Popescu Victor.		

l Vitel Dumitru cu ultimul domiciliu în sat Orășeni Vale,
com.Curtești, județul Botoșani, este chemat în Judecătoria
Botosani, în data de 16.02.2021, în calitate de pârât în Dosar
nr.15509/193/2019, în contradictoriu cu Vitel Maria și Vitel
Petru, având ca obiect partaj succesoral.
l Eventualii moştenitori ai defunctei Petre Nuţa Elena,
decedată la data de 24.06.2020, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Sector 3, Aleea Barajul Rovinari, nr. 14, sunt chemaţi la
Societatea Profesională Notarială Bucur şi Asociaţii, cu
sediul în Bucureşti, Sector 2, B-dul.Chişinău, nr. 15, bl.A4,
scara 2, parter, ap. 46, în data de 16.02.2021, ora 12:00,
pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale. Dacă
succesibilii citaţi nu își exercită dreptul de a accepta termenul
prevăzut de art.1103 din Codul Civil, vor fi prezumaţi că
renunţă la moştenire.
l Subsemnata Olaru (fostă Cuzuc) Cristina Elena cheamă în
dosar nr.9883/333/2019 cu termen la data de 30.03.2021, ora
09:30, la Judecătoria Vaslui, pe numitul Cuzuc Claudiu,
pentru tăgadă paternitate.
l Biggio Enio, adminsitrator al SC Italghiochi SRL Iaşi, cu
ultimul domiciliu în Iaşi, este chemat la Tribunalul Iași,
camera S.VIII-etaj IV, în ziua de 25.02.2021, Completul D 5
civ specializat, ora 09:00, în calitate de Pârât, în proces cu
Furini Elia, în calitate de Reclamant, dizolvare societate
Italghiochi SRL Iaşi. În caz de neprezentare a părților, judecata se va face în lipsă, dacă se solicită în scris acest lucru de
către una din părți.
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trului pentru sectoarele cadastrale nr.33, 41, 62, 65, 66, începând cu data de 10.02.2021, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, la sediul Primăriei Negrești, 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 Negrești, și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l S.C.Green Ecoplanet S.R.L. cu sediul în București, Sector
3, str.Aleea Foișorului, nr.95, bl.4, sc.2, et.2, ap.29, inițiază
elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ+RLU) situat în
județul Dâmbovița, Com.Crevedia, Sat.Cocani, Str.Principală, nr.177E, pentru obiectivul „Construire hală industrială”. Elaborator Sc Verourban Concept Srl. Persoanele
interesate să trimită observații/comentarii o pot face în
termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului la sediul Primăriei Comunei Crevedia -Direcția de
Urbanism.
l Consiliul director al Asociației Speranța, pentru sprijinirea
tinerilor cu handicap fizic și neuromotor, înștiințează pe
numitul Udrea Ilie, membru fondator, că datorită nerespectării Statutului Asociației, punctul 8, articolele 2 și 3, este
exclus, nemaifiind membru al Consiliului Director al Asociației Speranța.

l Eventualii moştenitori ai defunctului Drăghici Vasile,
CNP 1551116226331, decedat la data de 06.10.2020, având
ultimul domiciliu în Municipiul Bucureşti, Sector 3, Strada
Munţii Mehendinţi, numărul 29A, sunt chemaţi la Societatea
Profesională Notarială Bucur și Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Chișinău, nr.15, bl.A4, scara 2, parter, ap.46,
sector 2, în data de 03.03.2021, ora 12:00, pentru a participa
la dezbaterea procedurii succesorale.

l Sc Prego Shoes Srl cu sediul în Splaiul Unirii, nr.160,
sector 4, București, înregistrată la ONRC-ORCTB cu CUI
nr.RO18239583, informează pe cei interesaţi că s-a depus
solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru
activitatea de CAEN 1520, CAEN 1512, desfășurată în
București, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 160. Informaţiile la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti din
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în
spatele benzinăriei Lukoil), între orele 09:00-12:00, de luni
până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot depune la sediul
APM Bucureşti în termen de 10 zile de Ia data publicării
prezentului anunţ.

DIVERSE

ADUNĂRI GENERALE

l Prin prezenta aducem la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Gurahont exista dosarul 1441/238/2020 avand ca obiect
declararea judecatoreasca a mortii numitului Dronca Ioan,
cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna Dieci, Sat Rosia,
Nr.92, Jud. Arad. Persoanele interesate pot formula opozitie
la acest numar de dosar.

l Convocator Al Adunarii Generale Extraordinare A
Actionarilor a Societatii S.I.M.A.R. SA. Administratorul
unic al Societatii S.I.M.A.R. SA, cu sediul in Bucureşti
Sectorul 6, B-dul Preciziei, Nr. 1, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J40/284/1991, Identificator
Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. 433497, cod
unic de inregistrare 433497, denumita in continuare
“Societatea”, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv
actualizat al Societatii si celor din Legea 31/1990,
convoaca pentru data de 15.03.2021, ora 11:00, Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii
S.I.M.A.R. SA, la sediul social al Societatii, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Mentinerea garantiilor constituite
in garantarea: - facilitatii de credit nr. 200/10.04.2008
contractata de Societate de la First Bank SA (fosta
Piraeus Bank Romania SA) denumita in continuare
„Banca” - facilitatilor de credit nr. 1215/06.01.2003, nr.
480/ 12.12.2006 si nr. 82/21.02.2008 contractate de societatea Helios Medical Impex SRL (Bucuresti Sectorul 6,
B-dul Iuliu Maniu Nr. 6, Cladirea 34, biroul nr. 8,

l Mecstef Trading Srl cu sediul în București, strada bld
Timișoara, nr.56, J40/1248/13.02.2012, CUI 29679539,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru punctul de lucru Spalatorie auto și bar din București, bd. Timișoara, nr. 56. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la
sediul A.P.M din București, str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector
6 și la sediul social al firmei Mecstef Trading SRL. Observațiile publicului se primesc zilnic la Agenția pentru Protecția
Mediului București -Ilfov.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Negrești din județul
Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadas-

ANAF - DGRFP Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor
Publice Braºov, în calitate de reclamant - apelant, citeazã pentru
data de 07 aprilie 2021, ora 10:00, sala civil, la Curtea de Apel
Braºov, pe pârâtul - intimat Societatea FUTURE REAL ESTATE
LIMITED, cu sediul în Londra, 20-22 Wenlock Road, England, N1
7GU, în dosarul nr. 682/62/2018/a1, având ca obiect apel
atragerea rãspunderii pentru intrarea în insolvenþã (art. 169 Legea
85/2014).

SOMAȚE - UZUCAPIUNE - ART. 130 DIN DECRETUL-LEGE NR. 115/1938 ROMÂNIA JUDETUL
CARAŞ-SEVERIN
lnstanţa JUDECĂTORIA ORAVIŢA Dosar nr.
1362/273/2020. SOMAȚIE emisă în temeiul
încheierii de şedință din data de 28.01.2021. Prin
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ORAVIŢA,
sub nr. 1362/273/2020, posesorul TOKER GHEORGHE EMANUEL, având domiciliul în Comuna
Răcăşdia, sat Vrăniuț, nr. 163. jud. Caraș-Severin
a invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului
de proprietate asupra imobilului, identificat prin
nr.top. 232, înscris în cartea funciară nr. 34039 a
localităţii VRANI (CF vechi 2094 Vrani) în suprafaţă de 1.439 m.p., fostă proprietate tabulară a numitului Radoicovici lon (Ioan) decedat la data de
08.10.2014, cu ultimul domiciliu în Oraviţa, str. 1
Decembrie 1918, nr. 100, jud. Caraş-Severin. Toţi
cei interesaţi sunt somaţi să formuleze opoziţie, cu
precizarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 30 zile de la emiterea celei
din urmă publicaţii. Prezenta somaţie: - se afişează
la sediul Judecătoriei ORAVIŢA, precum și la sediul
Primăriei Vrani, în raza căreia se află imobilul şi la
sediul OCPI Caraș-Severin. Se publică intr-un ziar
de largă răspăndire. Președinte - Popuți Lucian Mihai, Grefier - Ciurcea Lupinca Maria.
J40/1556/1991, CUI 340738) de la Banca - facilitatilor de
credit nr. 921/14.11.2007 si nr. 923 din data de 14.11.2007,
contractate de societatea Simar Industrial SRL (Sediul
B u c u r e s t i , S e c t o r u l 6 , B - d u l P r e c i z i e i N r. 1 ,
J40/5480/2003, CUI 15381728) de la Banca. 2. Mandatarea persoanei/persoanelor care va/vor reprezenta Societatea in relatia cu Banca. 3. Radierea punctului de lucru
din Bucuresti, bd-ul Iuliu Maniu nr. 6, Sector 6. Actionarii
persoane fizice pot fi reprezentati in Adunarea Generala
Extraordinara de catre orice alta persoana fizica sau juridica, pe baza unei procuri speciale. Actionarii persoane
juridice pot fi reprezentati in Adunarea Generala Extraordinara de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte
persoane fizice sau juridice, in baza unei procuri speciale.
Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se
mentiune despre acestea in procesul-verbal corespunzator
respectivei Adunari Generale Extraordinare. Daca
adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza neintrunirii cvorumului si/sau a majoritatii
cerute, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
este convocata din nou pentru data de 16.03.2021, in
acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.
Numele si semnaturile Administratorului Unic: Tudorache Rares

ANUNȚURI

LICITAȚII

l Anunţ Public: 1.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
12.03.2021, ora 09:00, la sediul unității, licitație publică a
unui număr de 59 locuri de parcare, amplasate pe domeniul
public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuințe nr. 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul
Creșă, cetățenilor orașului Năsăud care dețin autovehicule;
2.Prețul de pornire al licitaţiei este de 90 lei/an iar perioada
închirierii este de 4 ani, cu posibilitate de prelungire prin act
adițional la solicitarea titularului contractului, cu cel puțin 10
zile înainte de expirarea termenului contractului; 3.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 10.02.2021 la prețul de 10 lei și se achită
la casieria primăriei orașului Năsăud; 4.Ofertele pentru
participarea la procedura de licitație se depun într-un singur
exemplar, până în data de 11.03.2021, ora 16:00, la sediul
primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul iar
pentru solicitarea clarificărilor termenul limită este
08.03.2021, ora 16:00; 5.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: 1.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
11.03.2021, ora 10:00, la sediul unității, licitație publică
deschisă a 39 de boxe metalice, amplasate pe domeniul
public, de lângă parcarea amenajată pe strada Miron Cristea,
între blocurile 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă
și a boxelor cu nr. 30, 31 și 41 situate limitrof parcării amenajată între blocurile C1-C7 și D1 cetățenilor orașului Năsăud
pentru depozitarea lemnului de foc; 2.Prețul de pornire al
licitaţiei este de 60 lei/an, iar durata închirierii este de 4 ani,
cu posibilitate de prelungire prin act adițional la solicitarea
titularului contractului, cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea termenului contractului. 3.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
10.02.2021 la prețul de 10 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
10.03.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei oraşului Năsăud,
comp. 4.Relații cu publicul iar pentru solicitarea clarificărilor
termenul limită este 05.03.2021, ora 13:30; 5.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 1.U.A.T. Comuna Probota, comuna Probota, județul Iași,
C.U.I. 4540364, telefon 0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.com; Data publicării anunțului de licitație în
Monitorul Oficial al României- 05.01.2021; Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt: -Cel mai mare nivel al
chiriei-40%; -Capacitatea economico-financiară a ofertanților- 20%; -Protecția mediului înconjurător- 20%; -Condiții
specifice impuse de natura bunului închiriat- 20%. Numărul
ofertelor primite și a celor declarate valabile: câte 2(două)
pentru fiecare lot. Ofertele declarate câștigătoare: Lot nr.1
-Brumă Marius- Mihai, sat Probota, comuna Probota, județul
Iași; Lot nr.2 -Danu Mihai- Lucian, sat Probota, comuna
Probota, județul Iași; Lot nr.3 -Cuti Diana- Livia, sat Probota,
comuna Probota, județul Iași; LOT nr.4 –Plumbu MateiNarcis, sat Probota, comuna Probota, județul Iași; Lot nr.5
-Aanicăi Ștefan- Alexandru, sat Probota, comuna Probota,
județul Iași; LOT nr.6 –Piu Ioan Valentin, sat Probota,
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comuna Probota, județul Iași; Lot nr.7 -Caldararu MarianDaniel, sat Bălteni, comuna Probota, județul Iași; LOT nr.8
–Gheorghiu Mihai, sat Probota, comuna Probota, județul
Iași; Lot nr. 9 -Cireș Marin- Daniel, sat Probota, comuna
Probota, județul Iași; Lot nr.10 -Cireș Elena- Petronela, sat
Probota, comuna Probota, județul Iași; LOT nr.11 -Halmău
Constantin, sat Probota, comuna Probota, județul Iași.
Durata fiecărui contract: 49 ani; Litigiile se soluționează de
Tribunalul Iași, Strada Elena Doamna, nr.1A. Dată informare ofertanți privind decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 03.02.2021. Data transmiterii anunțului în vederea
publicării: 10.02.2021.
l Izoterm Construct SRL, cu sediul în sat Unirea, oraș
Odobești, Str. Libertății, nr.286C, județul Vrancea, solicită la
APM Vrancea obținerea autorizației de mediu pentru activitățile de Repararea mașinilor - cod CAEN Rev. 2 3312 și
Depozitări -cod CAEN Rev. 2 5210, ce se desfășoară în
cadrul obiectivului „Hală reparații utilaje” din sat Unirea,
oraș Odobești, Str. Libertății, nr.286C, județul Vrancea. Eventualele propuneri şi sugestii/observații ale publicului privind
activitățile menționate se vor prezenta în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, de luni până joi între orele
8:00 - 16:00 și vineri între orele 8:00 -14:00, la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Vrancea din Focșani, str. Dinicu
Golescu, nr. 2, telefon: 0237.216.812, unde se poate consulta
și documentația tehnică depusă.
l Comuna Strunga, județul Iași, având C.U.I. 4541041, Tel./
Fax 0232714260, organizează licitație publică în conformitate cu O.U.G. 57/2019 și H.C.L. nr. 13/28.02.2019 în data de
03.03.2021 orele 11:00, în vederea concesionării suprafeței de
319,59ha teren pășune comunală, situată în tarlalele: T26, 15,
16, 25, 24, 7, 69, 111, 125, 105, 74, 100, 91, 88, 90, 6 pe trupuri
de pajiște, ce se pot regăsi în caietul de sarcini (Anexa nr.2),
pășune ce este proprietate publică a comunei Strunga,
județul Iași. Caietul de sarcini va putea fi achiziționat de la
sediul Primăriei Comunei Strunga, jud. Iași, începând cu
data de 16.02.2021, de la compartimentul taxe și impozite,
între orele 08:00-14:00, după achitarea taxei de 100 lei la
casieria unității. Data limită pentru solicitare clarificări22.02.2021, ora 15:00. Ofertele se depun la registratura
Primăriei Comunei Strunga, în plic închis, până pe data de
03.03.2021, ora 9:00, în două exemplare. Sedința publică de
deschidere a ofertelor va fi în data de 03.03.2021, ora 11:00.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei
Comunei Strunga sau la tel. 0232714440. Instituția competentă în soluționarea litigiilor apărute și teremenele pentru
sesizarea instanței : Judecătoria Pașcani, str. Grădiniței nr.8,
tel. 0232762171.
l Primăria comunei Scorţaru Nou cu sediul în localitatea
Scorţaru Nou, str. Administraţiei, nr.10, județul Brăila, organizează licitație în vederea închirierii construcţiei după cum
urmează: S1= spaţii cu destinaţie“ Cabinet medical veterinar”, Apartament nr.2, situat în construcţia C1, cvartal 9,
parcela 95, în suprafaţă de 34,14mp., domeniul public al
comunei Scorţaru Nou, judeţul Brăila. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 23 Februarie 2021. Data limită de
depunere a ofertelor: 04 Martie 2021, ora 09.00. Data şi locul
la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 04 Martie 2021, ora: 10:00, la sediul Căminului
Cultural Scorţaru Nou din localitatea Scorţaru Nou, str.
Administraţiei, nr. 10, județul Brăila. Informaţii suplimentare privind documentaţia de atribuire se pot obține la nr. tel
. 0239/697 519 -persoană de contact Oprea Daniela.
l SC Sticla Prahova SRL, prin lichidator judiciar Just Insolv
SPRL, anunta vanzarea la licitatie publica la pretul de
148.200 lei, a imobilului situat in com. Magurele, pe drumul
DN 1A str. Garii, nr.130 spre Gornet, intabulat in CF 20542
Magurele, format din teren intravilan in suprafata de 1.479
mp si cladire spatiu de productie cu SCD=409,75 mp, din

care un corp cladire cu SCD=146,20 mp in stare satisfacatoare, din caramida pe stalpi de beton, acoperis cu sarpanta
din lemn , invelitoatre din tabla ondulata cu instalatii sanitare / apa / electrice si un alt corp de cladire cu SCD 263,55
mp fara utilitate intr-o stare tehnica nesatisfacatoare.
Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 14.820
lei si se plateste in contul debitoarei. Licitatiile publice se
organizeaza in baza hotararii Adunarii Creditorilor din
01.09.2020 si vor avea loc pe data de: 23.02.2021, 25.02.2021,
02.03.2021, 04.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021 , 16.03.2021,
18.03.2021, 23.03.2021, 30.03.2021 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1
Cab.7B, Et.7. Conditiile de participare si relatii suplimentare
in caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar la pretul
de 2.000 lei plus TVA si la tel. 0344104525.
l C.I.I Petcu Viorica, administrator judiciar al debitoarei
GREEN WOOD PROCESING SRL, conform incheierii din
25.01.2021 pronuntata de Tribunalul Prahova, sectia a II-a
Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul nr.
164/105/2021, in temeiul art. 71 din Lg.85/2014 notifica
deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva
debitoarei GREEN WOOD PROCESING SRL, avand
J29/2384/2019, CUI 41389569, sediul social in Com. Rafov,
sat Malaiesti, str. Principala, nr. 55, judet Prahova. Termenul
limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor
asupra averii debitoarei este 01.03.2021. Termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea, publicarea in BPI a
tabelului preliminar al creantelor este 12.03.2021. Termenul
limita pentru definitivarea tabelului creantelor este
15.04.2021. Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.Splaiului, nr.26, bl.
34R2, ap.2, jud. Prahova in data de 26.03.2021.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Sico Business SRL desemnat prin Sentinta Civila
nr. 10086 din data de 26.11.2013, pronuntata in dosar nr.
16005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie
publica cu strigare a bunului imobil aflat in proprietatea Sico
Business SRL constand in teren si constructie situat in Pantelimon, Jud. Ilfov, T31, Parcela A286, inscris in CF 3495,
Pantelimon, identificat cu nr. cad.1187/2/2/7/4 in valoare
totala de 46.000 euro. Vanzarea bunului imobil apartinand
societatii falite se va organiza in data de 24.02.2021 ora 14,00
prin licitatie publica cu strigare. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et.4, ap. 10, sector 3,
unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3 sau
prin virament bancar. Costul unui caiet de sarcini este de
1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81/0721.236.313.
l Debitorul SC Magnus Trust SRL societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate
la vanzare: 1.Proprietate imobiliara - teren situat in intravilanul Comunei Cornu, sat Cornu de Jos, Str. Misleanu ,
punct “Tarina”, Tarlaua 38, parcela 3139, jud. Prahova.
Acesta se compune din teren in suprafata de 1.331mp si din
doua alte terenuri ce au rol de drum de acces, unul in cota
indiviza de 50mp dintr-o parcela de 126 mp si celalalt in cota
indiviza de ½ din ½ din 1/3 dintr-un teren in suprafata de
345mp. Pretul de pornire este de 16.776,45 euro. Pretul Caietului de sarcini este de 1.000 lei +TVA. 2.Bunuri mobile

-(mijloace fixe). Pretul de pornire este diminuat cu 15% fata
de pretul stabilit prin Raportul de Evaluare, pentru fiecare
bun in parte (platibil in lei la cursul BNR din data efectuarii
platii). Pentru bunurile mobile (mijloace fixe), pretul Caietului de Sarcini este: -100 lei +TVA pentru oferte care privesc
bunuri cu un prêt de pornire pana la 2.000 lei inclusiv; -500
lei +TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un prêt de
pornire intre 2.000 lei si 10.000 lei inclusiv; -1.000 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri cu un prêt de pornire peste
10.000 lei. Activelor ce urmeaza a fi valorificate li se va aplica
regimul de TVA conform dispozitiilor Codului Fiscal. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata la data de 24.02.2021 ora
14:00 iar daca activele nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc in urmatoarele date:
03.03.2021, 10.03.2021, 17.03.2021, 24.03.2021, 31.03.2021,
07.04.2021 si 14.04.2021 ora 14:00 la acelasi prêt de pornire.
Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO60BREL0002001896470100 deschis la Libra
Internet Bank Sucursala Colentina pe seama debitoarei SC
Magnus Trust SRL cel tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie a
Caietului de sarcini. Pretul caietelor de sarcini se achită prin
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
ING Bank -Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.
71, et.5, cam. 504, sector 1. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Licitatie publica 15.02.2021: Debitorul SC Tecnogreen
SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str.
George Cosbuc nr. 3A, Camera 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
diminuat cu 15% fata de pretul stabilit prin t prin Raportul
de Evaluare nr. 51/13.03.2020 conform hotarare adunare
creditori din data de 12.10.2020, urmatoarele bunuri
imobile:- Teren Extravilan avand S = 97.400 mp cu numar
cadastral 50308, inscris in CF nr. 50308, Tarlaua 150 Parcela
6,3683, la pretul de 20.162 Euro - Teren Extravilan avand S
= 11.716 mp cu numar cadastral 50208, inscris in CF nr.
50208, Tarlaua 153 Parcela 3734, la pretul de 2.422,50 Euro
- Teren Extravilan avand S = 120.000 mp cu numar cadastral
50322, inscris in CF nr. 50322, Tarlaua 153 Parcela 3721/2, la
pretul de 24.837 Euro - Teren Extravilan avand S = 251.600
mp cu numar cadastral 50391, inscris in CF nr. 50391,
Tarlaua 153 Parcela 3732/1,3732/3, la pretul de 52.079,50
Euro situate in extravilanul satului Prunişor, comuna Prunişor, Judeţul Mehedinţi. Total suprafata de teren valorificata :480.716 m.p. Valoarea totala a bunurilor imobile este de
99.501 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 - creditorul A.N.A.F. D.G.R.F.P. Craiova - A.J.F.P.
Mehedinti.Licitaţia va avea loc la biroul administratorului
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti la data de 15.02.2021, 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 12.02.2021 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 1000,00
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.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, 0252/354399 ,
office@consultant-insolventa.ro. Administror judiciar,
Consultant Insolvenţă Sprl Filiala Timis, Prin Serban Valeriu
l Licitaţie Publică: Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul
în Dr.Tr.Severin, str.Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi, J25/169/2011,
CIF:28399034, af lata în procedură de faliment in
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3395/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, scoate la
vânzare: - Proprietate imobiliara Spatiu Comercial Demisol,
cu suprafata de 130,52 mp, situat în localitatea Constanta,
str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand numar
cadastral 200125-C1-U1 la preţul de 108700 Euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, preț neafectat de
T.V.A). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor imobile * proprietati
imobiliare * descris anterior, o reprezinta sentinta din data de
16.09.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia
va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin,
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinţi la data de 20.02.2021
orele 12:00. 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, etc.).
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei
și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei cu
cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Recisev Plast SRL este:
RO11BRMA0999100083881619 deschis la Banca Romaneasca SA cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte
lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la sediul
lichidatorului judiciar telefon 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; Lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL,
prin Popescu Emil
l Licitatie publica 15.02.2021: Debitorul SC Tecnogreen
SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str.
George Cosbuc nr. 3A, Camera 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
asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la
preturile diminuate cu 40% fata de preturile stabilite prin
Raportul de Evaluare nr. 32/05.03.2020 conform hotarare
adunare creditori din data de 24.11.2020, urmatoarele bunuri
imobile: - Teren Extravilan avand S = 21.022 mp si Plantatie
Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 21.022 mp,
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cu nr. cad.:50061, inscris in CF:50061, situat in Tarlaua 80
Parcela 3, la pretul de 36.957 Euro - Teren Extravilan avand
S = 61.377 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest
Teren) avand S = 61.377 mp, cu nr.cad.:50363, inscris in
CF:50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la pretul de 107.901
Euro - Teren Extravilan avand S = 347.640 mp si Plantatie
Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 347.640 mp,
cu nr.cad.:50364, inscris in CF nr. 50364, situat in Tarlaua 80
Parcela 1,2 la pretul de 611.151 Euro - Teren Extravilan
avand S = 131.514 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe
acest Teren) avand S = 131.514 mp, cu nr.cad.50365, inscris
in CF nr. 50365, situat in Tarlaua 80 Parcela 4 la pretul de
231.201 Euro - Teren Extravilan avand S = 53.591 mp si
Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S =
53.591 mp, cu nr. cad. 50366, inscris in CF nr. 50366, situat in
Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de 94.212 Euro situate in
extravilanul comunei Pãtulele, Judeţul Mehedinţi. Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor
enumerate mai sus detine un drept de ipoteca legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL. Total suprafata de teren :
615.144 mp Valoarea totala a bunurilor imobile este de
1.081.422,00 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul
administratorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 15.02.2021, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor imobile, conform Raportului de evaluare nr. 32/05.03.2020, 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 14.02.2021 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 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A. Sucursala Dr. Tr. Severin, 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 (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,
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 0252/354399, email
office@consultant-insolventa.ro.
l Licitatie publica 19.02.2021: Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL - societate în reorganizare judiciara, in
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, jud. Mehedinti,

J25/272/2006, C.U.I. 18704890, 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 preturile stabilite
diminuate cu 30% fata de preturile stabilite prin Raportul de
Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de Evaluare nr.
21/24.02.2020 conform hotarare adunare creditori din data
de 12.01.2021, urmatoarele bunuri imobile: Teren si vita de
vie in suprafata de 36.933 mp situate in comuna Patulele,
jud.Mehedinti, nr. CF 50046 si nr cadastral 50046 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 80.003,00 Euro; Teren si vita de
vie in suprafata de 212.500 mp situate in comuna Punghina,
jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la pretul
de pornire a licitatie in suma de 455.175,00 Euro; Teren si
vita de vie in suprafata de 60.938 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171
la pretul de pornire a licitatie in suma de 130.529,00 Euro;
Teren si vita de vie in suprafata de 66.000 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la pretul de pornire a licitatie in suma de
141.372,00 Euro; Teren si vita de vie in suprafata de 84.000
mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF
50173 si nr cadastral 50173 la pretul de pornire a licitatie in
suma de 179.928,00 Euro; Teren si vita de vie in suprafata de
320.546 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr.
CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de pornire a licitatie
in suma de 686.609,00 Euro; Teren si vita de vie in suprafata
de 56.600 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti,
nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de pornire a licitatie in suma de 121.236,50 Euro; Teren si vita de vie in
suprafata de 90.834 mp situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 194.565,00 Euro; Total suprafata de teren si vita de vie valorificata in bloc - 928.351 mp;
Valoarea totala a bunurilor este de 1.989.417,50 Euro, pret
neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 19.02.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în
baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta Incheierea de
sedinta din data de 20.05.2020, de confirmare a planului de
reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
1726/101/2019. Creditori ipotecari: DGRFP Craiova AJFP
Mehedinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si
Cabinet Av. Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pana la
data de 18.02.2021 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 1.000,00 lei+TVA.Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A. sub nr. RO11BRMA0999100087949896.
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 (Coro-

navirus), 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 0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro,
l Anunț Concesiune Terenuri: 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 Polovragi, CUI
4718977, Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, Polovragi,
judeţul Gorj, telefon 0253476135, fax 0253476015, email
persoană de contact: primariapolovragi@yahoo.com. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Terenuri intravilane aparținând domeniului privat al
comunei Polovragi, județul Gorj, destinate construirii de
pensiuni turistice, case de vacanță etc, conform Hotărârii
Consiliului Local Polovragi nr. 140 din 20.12.2019 și conform
OUG nr. 57/2019, după cum urmează: 1. Număr cadastral:
35722, Carte Funciară UAT Polovragi: 35722, suprafața
intabulată: 510 mp, valoarea minimă a redevenței: 306,00
euro/an; 2. Număr cadastral: 35116, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35116, suprafața intabulată: 566 mp, valoarea
minimă a redevenței: 339,60 euro/an; 3. Număr cadastral:
35730, Carte Funciară UAT Polovragi: 35730, suprafața
intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00
euro/ an; 4. Număr cadastral: 35729, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35729, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea
minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 5. Număr cadastral:
35201, Carte Funciară UAT Polovragi: 35201, suprafața
intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00
euro/an; 6. Număr cadastral: 35726, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35726, suprafața intabulată: 1537 mp, valoarea
minimă a redevenței: 922,20 euro/an; 7. Număr cadastral:
35202, Carte Funciară UAT Polovragi: 35202, suprafața
intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00
euro/an; 8. Număr cadastral: 35731, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35731, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea
minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 9. Număr cadastral:
35737, Carte Funciară UAT Polovragi: 35737, suprafața
intabulată: 800 mp, valoarea minimă a redevenței: 480,00
euro/an; 10. Număr cadastral: 35733, Carte Funciară UAT
Polovragi: 35733, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea
minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 11. Număr cadastral:
35736, Carte Fnciară UAT Polovragi: 35736, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/
an; 12. Număr cadastral: 35734, Carte Funciară UAT Polovragi: 35734, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă
a redevenței: 240,00 euro/an; 13. Număr cadastral: 35723,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35723, suprafața intabulată:
483 mp, valoarea minimă a redevenței: 289,80 euro/an; 14.
Număr cadastral: 35715, Carte Funciară UAT Polovragi:
35715, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a
redevenței: 240,00 euro/an; 15. Număr cadastral: 35714,
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Carte Funciară UAT Polovragi: 35714, suprafața intabulată:
400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 16.
Număr cadastral: 35158, Carte Funciară UAT Polovragi:
35158, suprafața intabulată: 291 mp, valoarea minimă a
redevenței: 174,60 euro/an; 17. Număr cadastral: 35159,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35159, suprafața intabulată:
457 mp, valoarea minimă a redevenței: 274,20 euro/an; 18.
Număr cadastral: 35709, Carte Funciară UAT Polovragi:
35709, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a
redevenței: 240,00 euro/an; 19. Număr cadastral: 35697,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35697, suprafața intabulată:
400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 20.
Număr cadastral: 35695, Carte Funciară UAT Polovragi:
35695, suprafața intabulată: 406 mp, valoarea minimă a
redevenței: 243,60 euro/an; 21. Număr cadastral: 35696,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35696, suprafața intabulată:
431 mp, valoarea minimă a redevenței: 258,60 euro/an; 22.
Număr cadastral: 35389, Carte Funciară UAT Polovragi:
35389, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a
redevenței: 240,00 euro/an; 23. Număr cadastral: 35154,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35154, suprafața intabulată:
400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 24.
Număr cadastral: 35702, Carte Funciară UAT Polovragi:
35702, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a
redevenței: 240,00 euro/an; 25. Număr cadastral: 35701,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35701, suprafața intabulată:
400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 26.
Număr cadastral: 35704, Carte Funciară UAT Polovragi:
35704, suprafața intabulată: 1238 mp, valoarea minimă a
redevenței: 742,80 euro/an; 27. Număr cadastral: 35705,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35705, suprafața intabulată:
400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 28.
Număr cadastral: 35206, Carte Funciară UAT Polovragi:
5206, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 29. Număr cadastral: 35700, Carte
Funciară UAT Polovragi: 35700, suprafața intabulată: 400
mp, valoarea minimă a redevenței: 240,00 euro/an; 30.
Număr cadastral: 35732, Carte Funciară UAT Polovragi:
35732, suprafața intabulată: 400 mp, valoarea minimă a
redevenței: 240,00 euro/an; 31. Număr cadastral: 35207,
Carte Funciară UAT Polovragi: 35207, suprafața intabulată:
401 mp, valoarea minimă a redevenței: 240,60 euro/an. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul financiar-contabilitate, taxe și impozite din cadrul
Primăriei comunei Polovragi, județul Gorj, strada Drumul
lui Burebista, nr. 128, județul Gorj. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100
lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei
Polovragi. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
22/02/2021, orele 16:00 4. Informaţii privind ofertele: Oferta
proprui-zisă însoțită de toate celelalte documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de atribuire vor fi depuse în două
exemplare, din care un exemplar original și o copie conformată sub semnătură de către ofertant, fiecare în câte un plic
distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate și vor fi introduse în

plicul exterior. Pe plicurile interioare, pe lângă celelalte date
ce se vor înscrie, se va menționa obligatoriu în colțul dreapta
sus dacă acestea conțin documentele originale sau copii. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 10/03/2021, orele 14:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei
Polovragi, județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
11/03/2021, 0rele 09:00 la Primăria comunei Polovragi,
județul Gorj, strada Drumul lui Burebista nr. 128. 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: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalul Gorj, Tg Jiu, Strada
Tudor Vladimirescu nr. 34, tel. 0253212536, fax 0253218147,
e-mail: tr-gorj@just.ro 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
09/02/2021
l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail: Comuna
Gura Văii, comuna Gura Văii, str.Primăriei, nr.2, județul
Bacau, telefon/fax 0371/407.500, 0372/002.112, e-mail: guravaii@ yahoo.com, cod fiscal 4278108. 2.Data publicării
anunțului de licitatie publică cu strigare în Jurnalul Național: 15 decembrie 2020, conform O.U.G.57/03.07.2019.
3.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare:
prețul cel mai mare. 4.Numărul ofertelor primite și declarate
valabile: 2 oferte primite, 2 oferte declarate valabile. 5.Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a
fost declarată câştigătoare: -Pentru autoturismul Renault
megane: Morcov Diana Loredana cu domiciliul în satul Gura
Văii, nr.118, comuna Gura Văii, județul Bacău; -Pentru autoturismul Daewoo Nubira: Morcov Diana Loredana cu domiciliul în satul Gura Văii, nr.118, comuna Gura Văii, județul
Bacău. 6.Prețul cel mai mare: -pentru autoturismul Renault
megane: 320Lei; pentru autoturismul Daewoo Nubira:
310Lei. 7.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Judecătoriei Oneşti cu sediul în municipiul Oneşti, judeţul
Bacău, str.Tineretului, nr.1, tel.0234/311.913, email:
jud-oneşti-reg@just.ro. 8.Data informării ofertanților despre
decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 09 februarie 2021.
9.Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile
abilitate în vederea publicării: 09 februarie 2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Păușești, comuna Păușești, Str.Principală,
nr.81, județul Vâlcea, telefon/fax 0250/774.060, e-mail: primariapausestiotasau@yahoo.com, cod fiscal 2541851. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: spațiu-clădire, cu destinația de cabinet medical
stomatologic, în suprafață de 31mp, proprietate privată a
comunei Păușești, situat în intravilanul comunei Păușești,
satul Păușești-Otăsău, str.Principală, nr.4, județul Vâlcea.
Închirierea se face conform art.332-348 din O.U.G.
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nr.57/2019 privind Codul administrativ și în baza prevederilor H.C.L. nr.68/21.12.2020. 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, la sediul Primăriei Comunei
Păușești. 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: Compartimentul Contabilitate -Achiziții publice din cadrul Primăriei
Comunei Păușești, str.Principală, nr.81, județul Vâlcea.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: Prețul documentației de atribuire este de 10 lei/exemplar, ce se achită la casieria
Primăriei Comunei Păușești. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.02.2021, ora 15:00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
04.03.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Păușești, str.Principală, nr.81, județul
Vâlcea. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
04.03.2021, ora 13:00, la sediul Primăriei Comunei Păușești,
str. Principală, nr.81, județul Vâlcea, Sala de ședințe. 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 Vâlcea,
Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal,
Rm.Vâlcea, str.Scuarul Revoluţiei, nr.1, județul Vâlcea,
telefon 0250/739.120, fax 0250/732.207, e-mail: tr.valcea.
civil2@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.02.2021.
l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de lichidator judiciar al societății Exploatarea Miniera Harghita SA -în faliment, vinde prin licitație publică în data de 15.02.2021,
orele 10:00 -următoarele bunuri imobile aflate în proprietatea societății: 1.Ansamblu imobiliar situat în com
Ciceu-Piricske, jud.Harghita, respectiv: Teren+construcții
protocol -1.493mp, teren tenis 250mp, teren extravilan+instalație electrică -14.455mp, conductă barbotină, linie electrică 6kw Harghita Băi+Pricske, teren extravilan -768mp,
teren extravilan -1097mp, teren extravilan -660mp. Preț de
pornire la licitație total/ansamblu 1.027.570Lei; 2.Teren
intravilan Zona Jigodin, M-Ciuc, jud.Harghita în suprafață
de 63.385mp. Preț de pornire la licitație 1.169.026Lei; 3.
Teren intravilan+post de transformare zona Băilor, M-Ciuc,
jud.Harghita, în suprafață de 45mp. Preț de pornire la licitație 4.784Lei; 4.Teren intravilan+stația de pompe zona
Băilor, M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață de 197mp (stația
de pompe 52mp).Preț de pornire la licitație 9.369Lei; 5.
Ansamblu imobil situat în Voslobeni, respectiv: teren intravilan în suprafață de 12.383mp +remiză locomotivă 122mp,
linie electrică 20KW -10.315ml. Preț de pornire la licitație
total/ansamblu 2.002.610Lei; 6. Teren intravilan situat în
loc.Harghita Băi, în suprafață de 1.269mp, C.F.56994 a loc.
Harghita Băi, jud.Harghita. Prețul de pornire la licitație
3.030Lei; 7.Teren intravilan situat in loc.Harghita Băi în
suprafață de 533mp, C.F.50110 a loc.Harghita Băi, jud.
Harghita, pe care se află edificat post de transformare în
suprafață de 210mp. Prețul de pornire la licitație 32.230Lei;
8.Teren intravilan situat în loc.Harghita Băi în suprafață de
975mp, C.F.56635 a loc.Harghita Băi, jud.Harghita. Prețul
de pornire la licitație 44.723Lei; 9.Teren intravilan situat în
loc.Harghita Băi, în suprafață de 232mp, C.F.56632 a loc.
Harghita Băi, jud.Harghita. Prețul de pornire la licitație
11.706Lei; 10.Teren intravilan în suprafață de 2.510mp,
situat în loc.Harghita Băi, C.F.58984 a loc.Harghita Băi,
jud.Harghita. Prețul de pornire la licitație 103.620Lei. 11.
Teren intravilan în suprafață de 1.269mp, situat în loc.
Harghita Băi, C.F.56994 a loc.Harghita Băi, jud.Harghita.
Prețul de pornire la licitație 3.030Lei. La prețurile de
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pornire se adaugă TVA în funcție de legislația în vigoare.
Vânzările vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Sfantu Gheorghe, str. Crângului, nr. 12, bl. 9, sc. B, ap. 4,
parter. Pentru participarea la licitație este obligatorie achiziționarea caietului de sarcini. Garanția de participare la
licitație este de 20% din prețul de pornire. Informații prin
e-mail contact@continental2000.ro, sau la telefoanele
0267/311.644; 0728.137.515 -și pe pagina de internet www.
continental2000.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de
contact: Orașul Lehliu-Gară, orașul Lehliu-Gară, Str.
Pompieri, nr.3, județul Călărași, cod poștal 915300, telefon
0242/641.124, fax 0242/641.134, e-mail: consiliullocal@
yahoo.com, cod fiscal 16300713. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: teren intravilan, proprietatea privată a Orașului
Lehliu-Gară, categoria de folosință curți-construcții, în
suprafață de 4.000mp, situat în orașul Lehliu-Gară, Str.
Pădurii, Cv 13/2, parcela 2/1, județul Călărași, având
numărul cadastral 24186, intabulat în cartea funciară
nr.24186 a U.A.T.Lehliu-Gară. Terenul are categoria de
folosință curți-construcții, funcțiunea dominantă-locuințe.
Baza legală: H.C.L. nr.28 din 29.04.2020 și O.U.G. nr.57 din
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: Persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire, în baza unei solicitări scrise, la sediul
Primăriei Orașului Lehliu-Gară, la Compartimentul Relații
cu Publicul, nr.telefon 0242/641.124, sau se poate consulta
pe site-ul: http://www.primarialehliugara.ro -secțiunea
Anunțuri -Anunțuri publice. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația
de atribuire: la Compartimentul Relații cu Publicul, la
sediul Primăriei Orașului Lehliu-Gară, oraș Lehliu-Gară,
Str.Pompieri, nr.3, județul Călărași. 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: Costul documentației de atribuire este de
50Lei. Plata se va face în lei la Casieria instituției sau în
contul instituției: RO87TREZ2035006XXX000068, deschis
la Trezoreria Lehliu-Gară. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.02.2021, ora 12:00. 4.Informații
privind ofertele: conform caietului de sarcini.
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 10.03.2021, ora
12:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul
Primăriei Orașului Lehliu-Gară, oraș Lehliu-Gară, Str.
Pompieri, nr.3, oraș Lehliu-Gară, Județul Călărași, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: Fiecare ofertă se va depune în două exemplare
(original și copie), într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care
se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:
11.03.2021, ora 15:00, la sediul Primăriei Orașului LehliuGară, oraș Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr.3, județul Călărași.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Călărași, Călărași,
Str.București, nr.106, județul Călărași, telefon/fax
0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 09.02.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de
contact: Orașul Lehliu-Gară, orașul Lehliu-Gară, Str.

Pompieri, nr.3, județul Călărași, cod poștal 915300, telefon
0242/641.124, fax 0242/641.134, e-mail: consiliullocal@
yahoo.com, cod fiscal 16300713. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: Teren intravilan, proprietatea privată a Orașului
Lehliu-Gară, categoria de folosință curți-construcții, în
suprafață de 763mp, situat în orașul Lehliu-Gară, Str.Valea
Argovei, nr.28, județul Călărași, cvartal 41, parcela 36, având
numărul cadastral 24137, intabulat în cartea funciară
nr.24137 a UAT Lehliu-Gară. Baza legală: H.C.L. nr.76 din
12.11.2020 și O.U.G. nr.57 din 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: Persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire, în baza unei
solicitări scrise, la sediul Primăriei Orașului Lehliu-Gară, la
Compartimentul Relații cu Publicul, nr.telefon 0242/641.124,
sau se poate consulta pe site-ul: http://www.primarialehliugara.ro -secțiunea Anunțuri -Anunțuri publice.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: la Compartimentul
Relații cu Publicul, sediul Primăriei Orașului Lehliu-Gară,
Str.Pompieri, nr.3, Oraș Lehliu-Gară, județul Călărași.
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: Costul documentației de atribuire este de 50Lei. Plata se va face în lei la casieria instituției sau în contul instituției: RO87TREZ
2035006XXX000068, deschis la Trezoreria Lehliu-Gară.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.02.2021,
ora 12:00. 4.Informații privind ofertele: conform caietului de
sarcini. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 10.03.2021,
ora 12:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul
Primăriei Orașului Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr.3, Oraș
Lehliu-Gară, județul Călărași, Registratură. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: Fiecare ofertă se va
depune în două exemplare (original și copie), într-un plic
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 11.03.2021, ora 14:00, la sediul
Primăriei Orașului Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr.3, Oraș
Lehliu-Gară, județul Călărași. 6.Denumirea, adresa,
numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Călărași, Str.București, nr.106, județul
Călărași, telefon/fax 0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 09.02.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de
contact: Orașul Lehliu-Gară, orașul Lehliu-Gară, Str.
Pompieri, nr.3, județul Călărași, cod poștal 915300, telefon
0242/641.124, fax 0242/641.134, e-mail: consiliullocal@
yahoo.com, cod fiscal 16300713. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: Teren intravilan, proprietatea privată a Orașului
Lehliu-Gară, categoria de folosință curți-construcții, în
suprafață de 1.255mp, situat în orașul Lehliu-Gară, Str.
Vlăstarului, nr.10, județul Călărași, cvartal 13/2, parcela
5/2, având numărul cadastral 24135, intabulat în cartea
funciară nr.24135 a U.A.T.Lehliu-Gară. Terenul are categoria de folosință curți-construcții, funcțiunea dominantă-locuințe. Baza legală: H.C.L. nr.26 din 29.04.2020 și
O.U.G. nr.57 din 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 atri-

buire: Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire, în baza unei solicitări
scrise, la sediul Primăriei Orașului Lehliu-Gară, la Compartimentul Relații cu Publicul, nr.telefon 0242/641.124, sau se
poate consulta pe site-ul: http://www.primarialehliugara.ro
-secțiunea Anunțuri -Anunțuri publice. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: la Compartimentul Relații cu
Publicul, sediul Primăriei Orașului Lehliu-Gară, Str.
Pompieri, nr.3, Oraș Lehliu-Gară, județul Călărași.
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: Costul documentației de atribuire este de 50Lei. Plata se va face în lei la casieria instituției sau în contul instituției:
RO87TREZ2035006XXX000068, deschis la Trezoreria
Lehliu-Gară. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.02.2021, ora 12:00. 4.Informații privind ofertele:
conform caietului de sarcini. 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 10.03.2021, ora 12:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: la sediul Primăriei Orașului Lehliu-Gară,
Str.Pompieri, nr.3, Oraș Lehliu-Gară, județul Călărași,
Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: Fiecare ofertă se va depune în două exemplare (original și copie), într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.03.2021, ora 13:00, la sediul Primăriei Orașului
Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr.3, oraș Lehliu-Gară, județul
Călărași. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Călărași,
Str.București, nr.106, județul Călărași, telefon/fax
0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 09.02.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Densuș, Densuș, Str. Principală, nr. 154,
județul Hunedoara, telefon 0254/775.010, fax 0254/775.010,
e-mail: comunadensus@gmail.com, cod fiscal 5453789. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren extravilan, în proprietatea
privată a Comunei Densuș, categoria de folosinţă fâneaţă, în
suprafaţă de 300mp, înscris în CF nr.62052 Densuș, nr.cadastral 62052, situat în comuna Densuș, sat Ștei. Conform
H.C.L. nr.77/03.09.2020, O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332333. 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
la sediul Primăriei Densuș. 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: Secretariatul Primăriei Densuș, comuna Densuș,
Str.Principală, nr.154, județul Hunedoara. 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: Prețul caietului de sarcini este de 50Lei /exemplar, ce se achită la Casieria Primăriei Densuș.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.02.2021,
ora 15:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 04.03.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Densuș, Str.Principală, nr.154, județul Hunedoara. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 04.03.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei Densuș,
sala de ședințe, Str. Principală, nr. 154, județul Hunedoara.

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
Hunedoara, Secția a II-a de Contencios Administrativ și
Fiscal, Deva, Str.1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara,
telefon 0254/211.574, fax 0254/262.251, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.02.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Consiliul Local Letca Nouă, comuna Letca Nouă,
Strada Primăriei, nr.26, județul Giurgiu, telefon/fax
0246/260.015, e-mail: letcanouaprimaria@yahoo.com, cod
fiscal 5123713. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: teren extravilan cu
destinație aviație utilitară, în suprafață de 3,9945ha, ce aparține domeniului privat a Comunei Letca Nouă, județul
Giurgiu, intabulat în C.F. nr.31283 și temeiului legal: O.U.G.
nr. 57/03.07.2019, art. 354 și H.C.L. nr.6/21.01.2021. 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: de la sediul Primăriei Letca
Nouă, județul Giurgiu. 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:
de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Letca
Nouă, comuna Letca Nouă, Strada Primăriei, nr.26, județul
Giurgiu. 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: 200Lei /
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei
Letca Nouă. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
23.02.2021, ora 10:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 03.03.2021, ora
14:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Letca Nouă, comuna Letca Nouă, Compartimentul
Secretariat, Strada Primăriei, nr. 26, județul Giurgiu.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
04.03.2021, ora 10.00, Primăria Comunei Letca Nouă,
comuna Letca Nouă, Strada Primăriei, nr. 26, județul
Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu,
Giurgiu, Strada Episcopiei, nr. 13, județul Giurgiu, telefon
0246/217.492, fax 0246/217.492, e-mail: registratura-tr@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 09.02.2021.

PIERDERI
l Subsemnatul Negru Alexandru-Dan, asociat unic al SC
Sultan Palast SRL-D, având sediul în Str. Sarmizegetusa, nr.
8, cu datele de identificare J20/230/2011, CUI:28116677,
declar pierdut și nul următorul act al societății menționate:
Certificat de Înregistrare.
l SC Euro Fly Compex SRL declară nulă ștampila
rotundă cu textul „Societatea Comercială Euro Fly
Compex SRL 1 București România” și ștampila dreptunghiulară cu textul „Euro Fly Compex SRL CUI
RO10960478 J40/8778/1998 București- România Punct
Lucru Galați Str.Domnească Nr.24”, pierdute la data
de 06.02.2021 în Complexul Dragonul Roșu din București.

