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l SC OLIMP IMPEX SRL, angajeaza in
O r a d e a s u d o r, p e n t r u d e t a l i i t e l .
0743022263.
l Spitalul Universitar de Urgență Elias
organizează concurs în vederea ocupării
unui post vacant de manager persoana
fizică în data de 23.06.2021. Înscrierile se
fac până în data de 09.06.2021 la Birou
Resurse Umane din cadrul Academiei
Române. Mai multe informații se gasesc
pe pagina Academiei Române www.acad.
ro.
l Posturi vacante la Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională
Giurgiu. Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională, cu sediul în
Municipiul Giurgiu, Str.Prof. Nicolae
Droc Barcian, nr.8, județul Giurgiu, cod
postal 080042, România, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor
posturi vacante pe perioadă determinată
în cadrul proiectului „REINTEGRATProgram pilot pentru reintegrarea și
menținerea în educație a copiilor cu
părinți plecați în străinătate”,
POCU/784/6/24/ 139690. Depunerea dosarelor de concurs se realizează până la data
de 28.05.2021. Relații suplimentare la
sediul instituției din Str.Prof. Nicolae
Droc Barcian, nr.8, telefon: 0246.216.198,
Email: cjraegiurgiu@yahoo.ro
l Posturi vacante la Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională
Giurgiu. Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională, cu sediul în
Municipiul Giurgiu, Str.Prof. Nicolae
Droc Barcian, nr.8, județul Giurgiu, cod
postal 080042, România, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor
posturi vacante pe perioadă determinată
în cadrul proiectului „VIITOR- Niciun
copil rămas în urmă”, POCU/784/6/24/
139689. Depunerea dosarelor de concurs
se realizează până la data de 28.05.2021.
Relații suplimentare la sediul instituției
din Str.Prof. Nicolae Droc Barcian, nr.8,
telefon: 0246.216.198, Email: cjraegiurgiu@yahoo.ro
l Academia Română - Filiala Iaşi cu
sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, conform HG
286/23.03.2011 (actualizată), de Paznic,
normă întreagă, perioadă nedeterminată,
poziția 13 din Statul de personal al Biroului Tehnic Administrativ. Concursul va

consta în două probe: proba scrisă în data
de 02.06.2021, ora 10.00 și interviul în
data de 08.06.2021, ora 10.00. Condiţii:
Studii generale și atestat profesional de
pază conform Legii nr. 333/2003. Vechime:
minim 1 an experiență în domeniu.
Termenul de depunere a dosarelor este
24.05.2021, ora 14.00. Relaţii suplimentare la telefon 0332-101115, Biroul
Resurse Umane, Salarizare şi la sediul
Filialei.
l Revista Vatra, cu sediul în municipiul
Târgu Mureș, Str.Tușnad, nr.5, judeţul
Mureș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante
de:
C o r e c t o r,
conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
02.06.2021, ora 9; -Proba interviu în data
de 02.06.2021, ora 12. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: superioare de lungă durată sau echivalente,
științe umaniste; -vechime: nu necesită
vechime; -cunoaşterea limbii române, scris
şi vorbit; -capacitate deplină de exerciţiu;
-stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează; -nu are
condamnare definitivă pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul din Târgu Mureș, Str.Tușnad, nr.5.
Relaţii suplimentare la sediul: Târgu
Mureș, Str.Tușnad, nr.5, persoană de
contact: Cistelecan Alexandru, telefon
0771.359.877.
l Ministerul Sănătății Agenția Națională
a Medicamentului și a Dispozitivelor
Medicale din România, Str. Av.Sănătescu,
nr.48, sector 1, 011478, Bucureşti, tel:
+4021/317.11.00, fax: +4021/316.34.97,
www.anm.ro. Organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în
conformitate cu prevederile H.G.
nr.286/2011 cu modificările și completările
ulterioare, și a Legii nr.33/2021 pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a
concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul unor instituții din
sistemul justiției, precum și din cadrul
Curții de Conturi, respectiv: 1.Direcția
Economică și Achiziții Publice, Serviciul
Buget Financiar Contabilitate: 1 (unu)
post expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6

luni vechime în specialitate (economic),
perioadă nedeterminată; 2.Direcția
Evaluare Tehnologii Medicale, Compartiment evaluare medicală: 1 (unu) post
expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată; Compartiment validare și analiză date medicale: 1 (unu) post
expert gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate (farmacie), perioadă nedeterminată; 3.Direcția Resurse
Umane și Managementul Calității, Serviciul asigurarea calității și registratură,
Compartiment asigurarea calității, etică și
integritate: 1 (unu) post expert gr.IA, nivel
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate (economic, juridic, administrație
publică), perioadă nedeterminată; Serviciul asigurarea calității și registratură,
Compartiment registratură și arhivă: 1
(unu) post referent tr.IA, nivel studii M,
vechimea minimă în specialitate, 6 ani si 6
luni, perioadă nedeterminată; Serviciul
personal, salarizare, Compartiment salarizare: 1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii
S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate
(drept), perioadă nedeterminată. 4.
Direcția Juridică și Relații Internaționale:
a)Serviciul legislație, sesizări și relații
internaționale: -1 (unu) post, consilier
juridic gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate, (drept) perioadă
nedeterminată. 5.Direcția Farmacovigilentă și Managementul Riscului -Serviciul
evaluare: a)Serviciul Evaluare -1/2 (jumătate de normă) post, expert gr.IA, nivel
studii S, farmacist primar, specialitatea
laborator farmaceutic, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post, expert gr.IA,
farmacist specialist, nivel studii S, specialitatea farmacie clinică, perioadă nedeterminată. Selecția dosarelor -25.05.2021.
Proba scrisă -02.06.2021, ora 10.00. Probă
interviu -08.06.2021, ora 10.00. Data
limită pentru depunerea dosarelor la
concurs -21.05.2021, ora 16.00. Relații
suplimentare -Serviciul personal, salarizare, tel.+4021/317.11.00, int.307, 418.
l Primăria Comunei Domnești cu sediul
în comuna Domnești, șos. Al. I. Cuza nr.
25-27, județ Ilfov organizează în data de
31.05.2021 ora 11:00 concurs recrutare
pentru funcţia contractuală vacantă de
Administrator- Club Sportiv Voința
Domnești. Condiţii de participare la
concurs: studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat, 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 10.05.2021- 21.05.2021, ora
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14:00. Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la nr.
de telefon 021.351.52.56, persoană de
contact: doamna Beraru CristinaInspector Asistent, Primăria Domnești,
email primariadomnestiif@yahoo.com.
l Primăria Comunei Focuri, județul Iaşi
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea postului vacant, contractual de
execuție din aparatul de specialitate, cu
normă întreagă, pe durată nedeterminată.
A. Postul vacant: 1). Muncitor necalificat
debutant în cadrul- compartimentului
gospodărire comunală; B. Condiții de
studii și specifice pentru ocuparea
postului: a)Studii: generale; b)Vechime în
muncă -----; c)Adeverință/ certificat calificare mașini pentru terasamente (buldoecavatorist); d)Permis conducere
categoriile B și C; e)Condiții generale
conform art.3 din anexa la Hotărârea
Guvernului nr.286/2011 cu modificările si
completările ulterioare. C. Probele stabilite pentru concurs: -selecţia dosarelor de
înscriere în data de 03.06.2021, ora 11:00;
-probă scrisă în data de 14.06.2021, ora
11:00; -interviu în data de 18.06.2021 ora
11:00. Toate probele concursului se desfășoară la sediul Primăriei Comunei Focuri,
județul Iași. D. Data- limită până la care
se pot depune actele pentru dosarul de
concurs: 24.05.2021, ora 15:00. E. Date de
contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs: -Primăria
Comunei Focuri, tel. 0232413620.
Anunțul detaliat privind desfășurarea
concursului, precum și bibliografia de
concurs sunt afișate la avizierul Primăriei
Comunei Focuri, județul Iași și pe site-ul
www.comunafocuri.ro, secțiunea știri și
evenimente– concursuri.
l Anunţ privind ocuparea prin examen/
concurs pe perioadă nedeterminată a unei
funcţii contractuale de execuţie vacantă de
inspector de specialitate IA la Compartimentul Administrare domeniu public și
privat și a unei funcții contractuale de
execuție vacantă de Referent IA la Secretariat din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Horezu. În conformitate cu prevederile art.II din Legea
nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de Covid-19, prevederile, precum
și a prevederilor art.7 din Regulamentul
cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade

sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011,
Primăria Oraşului Horezu, cu sediul în
oraşul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a unei funcţii contractuale
de execuţie, vacantă, de Inspector de Specialitate IA la Compartimentul Administrare
domeniu public și privat și a unei funcții
contractuale de execuție vacantă de Referent IA la Secretariat, din cadrul Aparatului
de specialitate al Primarului Oraşului
Horezu astfel: Data și locul desfăşurării
concursului: -selecția dosarelor 25.05.2021;
-proba scrisă se organizează la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Horezu, în data de 03.06.2021, ora 10.00;
-dosarele de înscriere se pot depune la sediul
instituţiei, biroul nr.5 Contabilitate, Buget,
Resurse umane în perioada 10.05.202121.05.2021 ora 14.00. Rezultatele selecției
dosarelor se va afișa la avizierul din cadrul
Primăriei Orașului Horezu în data de
25.05.2021. Condiţii de participare la
concurs: 1.Inspector de specialitate IA. -Nr.
posturi: 1. -Nivel studii: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul științelor
economice. -Vechime: Minim 7 ani vechime
în specialiatatea studiilor necesare exercitării funcției. 2.Referent IA. -Nr.posturi: 1.
-Nivel studii: studii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat. -Vechime: Minim 5
ani vechime în muncă. Acte necesare
înscrierii la concurs: -conform art.6 din
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Calendarul concursului: -Depunerea dosarelor: 10.05.2021-21.05.2021, ora 14.00;
-Selecţia dosarelor: 25.05.2021; -Proba
scrisă: 03.06.2021, ora 10.00; -Depunere

contestaţii probă scrisă: 04.06.2021;
-Afişarea rezultatelor după contestaţii proba
scrisă: 04.06.2021; -Interviul: 08.06.2021, ora
10.00; -Depunere contestaţii proba interviu:
09.06.2021; -Afişarea rezultatelor după
contestaţii interviu: 09.06.2021; -Rezultatul
final al concursului: termen 10.06.2021.
Relaţii suplimentare la telefon 0250/860.190
/int.104, Biroul nr.5, Resurse umane.
Persoană de contact: cons.sup. Tănasie
Nicoleta Valentina.

CITAȚII
l Pârâta Binder Katalin este citată în
data de 09.06.2021 la Judecătoria Bistrița,
în dosar 10953/190/2019.
l Cotos Radu Aurel este chemat personal
în instanță la interogatoriu în ziua de
27.05.2021, dosarul 15279/303/2020 la
Judecătoria sector 6.
l Numita Băcanu Ana-Maria, în calitate
de pârâtă, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Slobozia, str. Mihai Eminescu, bloc 29,
sc. A, et.2, ap. 6, jud. Ialomiţa, este citată
a se prezenta la Judecătoria Slobozia la
data de 18.05.2020, ora 11.00, în proces cu
Băcanu Dorinel-Cosmin, în calitate de
reclamant, în dosarul 362/312/2021 având
ca obiect divorţ.
l Numitul Nicoara Vasile lui Ionas este
citat în data de 03.06.2021, la Judecătoria
Turda, în calitate de pârât în dosarul
7489/328/2020.
l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în loc.
Săliștea de Sus, str.Bâleasa, nr.9, jud.Maramureș, este chemat la Tribunalul Maramureș, str.Crișan, nr.3, camera Sala 21,
sediu Crișan 3, în data de 30.06.2021, ora
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13.00, Completul Complet Civil nr.3Napel dr. comun, f.f, minori fam, în calitate
de intimat-pârât, în proces cu Vlad Maria,
în calitate de apelant- reclamant, în
dosarul civil nr.157/224/2020 având ca
obiect declararea judecătorească a morții.
l Subsemnata Vintilă Cristina Gabriela,
reclamantă în dosarul nr.252/215/2020,
citez pe numitul Pătrășincă Ionuț Daniel
să se prezinte la Judecătoria Craiova la
data de 16.06.2021, ora 10.40, pentru
stabilire domiciliu minor, Complet CM6.
l Se citează Pânzaru Mariana, cu ultim
domiciliu cunoscut în Bârlad, str.Vasile
Milea, nr.2, bl.P1, sc.B, p.27, jud.Vaslui,
pentru termenul din 03.06.2021, la judecătoria Bârlad în calitate de pârâtă în
dosarul nr.7807/189/2018, având ca obiect
dezbatere succesiuni succesive rămase de
pe urma defuncților Răducanu Ion,
Răducanu Elena, Cnp: 2520317370061 și
Răducanu Elena, Cnp: 2191121370041 și
partaj succesoral -ieșire din indiviziune,
reclamanta fiind Răducanu Ioana.
l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în oraș
Borșa, str.Valea Poienii, nr.33C, jud.Maramureș, este chemat la Tribunalul Maramureș, str.Crișan, nr.3, camera Sala 21,
sediu Crișan 3, în data de 30.06.2021, ora
13.00, Completul Complet Civil nr.3Napel dr.comun, f.f, minori fam, în calitate
de intimat-pârât, în proces cu Vlad Maria,
în calitate de apelant- reclamant, în
dosarul civil nr.157/224/2020 având ca
obiect declararea judecătorească a morții.
l Numiții Barbat Mihaela și Barbat
Daniel, cu domiciliul necunoscut, sunt
chemați în judecată la Judecătoria Blaj, în
dosarul civil 2532/191/2019, în data de
09.06.2021, ora 13.00, în calitate de pârâți,
de către Latiu Gheorghe pentru hotărâre
care să țină loc de act autentic.
l Pârâţii Vladu Ana, căsătorită Danea,
Vladu Iacob, Vladu Todora, Vladu Ştefan
lui Mihai,Vladu Petre lui Ion, Vladu
Floarea, căsătorită Sucilă, Vladu Grigore lui
Ion, Vladu Palagia, căsătorită Rusu, Vladu
Ioana, căsătorită Bereczki, Moişan
Dumitru, Moişan Pavel lui Dumitru,
Moişan Danula, Moişan Nicolae, Moişan
Varvara, Moşan Maria, Moişan Rabeca,
Moişan Ioan, Moişan Ioana, Alpereth
Johann, Breszler Johann, Fuhrmann
Matheas, Fuhrmann Steiner Simion, soţia
lui Fuhrmann Steiner Simion, născută
Bressler Catarina, sunt citați la Judecătoria
Bistrița la 25.05.2021, dosar 997/190/2013,
în proces cu Dan Ioana, obiect succesiune.

DIVERSE
l Anunt Public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu:
Consiliul Judetean Valcea anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Reabilitare sistem de termofi-
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care urbana la nivelul Municipiliului
Ramnicu Valcea pentru perioada 20092018 in scopul conformarii la legislatia de
mediu si cresterii eficientei energetice-Etapa II, CL2-Proiectare si executie a
lucrarilor de reabilitare a retelei de
termoficare secundare aferente PT7,PT14,PT34”, propus a fi realizat in judetul
Valcea, municipiul Ramnicu Valcea.
Informaţiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Valcea din municipiul
Ramnicu Valcea, strada Remus Bellu, nr.
6 şi la sediul Consiliului Judetean Valcea,
din municipiul Ramnicu Valcea, strada
General Praporgescu, nr.1, în zilele de
luni- vineri, între orele 9.00–14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6.
l Unitatea administrativ-teritorială
FĂRCAȘ, din judeţul DOLJ, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sector cadastral nr.34,
începând cu data de 17.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei
FĂRCAȘ, conform art.14 alin.(1) şi (2)
din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menţionate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL notifica creditorii cu
privire la intrarea in procedura generala
de faliment prevazuta de Legea nr.
85/2014 a debitorului AM NEW TEAM
SRL, CUI 32880361, număr de ordine în
registrul comerţului J40/1710/2015, cu
sediul social in Bucuresti, str. Sabinelor
nr.117, cam.1, et.2, sector 5, in dosarul
37155/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila. Termenul
limita pentru inregistrarea cererilor de
admitere a creantelor mentionate la art.
146 alin.(3) din lege, in vederea intocmirii
tabelului suplimentar -14.06.2021,
termenul de verificare a creantelor mentionate la art.146 alin.(3) din lege, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului
suplimentar al acestora -14.07.2021,
termenul de intocmire a tabelului definitiv
consolidat –13.08.2021. Urmatorul
termen de judecata a fost fixat pentru
data de 30.09.2021. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l AWAD RUXANDA din București, Str.
Bucur, nr.3A, Sectorul 4, în calitate de
titular al planului „PUZ Copăceni,
Ansamblu De Locuințe”, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru
planul menționat și declanșarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului

poate fi consultată la sediul Agenției Regionale de Protecție a Mediului București
din Aleea Lacul Morii, nr.1 (în spatele
benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni până
joi, între orele 09.00-11.00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în scris la
sediul ARPMB, în termen de 15 zile de la
data publicării anunțului.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Slatina-Timiș
cu sediul în localitatea Slatina-Timiș, strada
Principală, nr.32, telefon 0355/401.711,
0720.060.657, fax 0255/260.899, e-mail:
primaria@slatina-timis.ro, cod fiscal
3227211. În baza Legii nr.350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general face cunoscute
domeniul pentru care se acordă finanțări
nerambursabile pentru anul de execuție
financiară 2021. Comuna Slatina-Timiș,
județul Caraș-Severin face cunoscut
Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi
nonprofit pentru domeniul: Sport pentru
anul 2021 în condiţiile prevăzute de Legea
nr.350/2005, în sumă totală de 25.000Lei.
Suma propusă a fi finanţată este următoarea: 1.Domeniul: Sport, suma alocată:
25.000 lei.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Comuna Satu Mare, CIF:
16373065, adresa: str.Principală, nr.450,
Satu Mare, judeţul Harghita, telefon/fax:
0266/245.140, email: satumarehr@freemail.hu, satumare@hr.e-adm.ro. Anunț de
participare la selecția de proiecte din
cadrul „Programului anual de finanţări
nerambursabile al Comunei Satu Mare,
jud.Harghita, pentru activităţi non-profit,
destinat realizării viziunii din Strategia de
dezvoltare locală a comunei Satu Mare
pentru perioada de programare 20212027”. Temeiul legal: Legea nr.350/2005.
Suma totală pe anul 2021 este de
54.000Lei, care este defalcată pe domeniile de activitate după cum urmează:
Cultură: 15.000Lei. Activităţi de tineret:
9.000Lei. Sport: 10.000Lei. Activităţi de
prevenire şi intervenţie a incendiilor:
20.000Lei. Data și ora limită de depunere:
7 iunie 2021, ora 16.00, la sediul autorității contractante. Data selecție și
evaluare: 9 iunie 2021, ora 10.00. Data
afișare rezultate: 10 iunie 2021, ora 10.00.
Perioadă finanțare: 25.06.2021-30.11.2021.
Anunțul de participare a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a, nr.86/06.05.2021.
l Marbriz Construct SRL și Expert
Construct Xbm SRL, cu sediul în județul
Brăila, municipiul Brăila, str.Călărași,
nr.FN, bl.68, sc.3, et.7, ap.64, anunță

publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: Construire imobil locuințe colective P+4E+spații tehnice și
împrejmuire teren, propus a fi amplasat în
jud.Constanța, oraș Năvodari, zona
Mamaia Sat, str.M12, nr.53, parcela
A216/5/2, lot 1+2, lot 1+lot 2. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate
la sediu Agenției pentru Protecția
Mediului Constanța: municipiul
Constanța, str.Unirii, nr.23 și la adresa
titularului Marbriz Construct SRL și
Expert Construct Xbm SRL, cu sediul în
județul Brăila, mun.Brăila, str.Călărași,
nr.FN, bl.68, sc.3, et.7, ap.64, în zilele de
luni-vineri, între orele 09.00-13.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului Constanța.
l Aprilia Rezidence SRL, cu sediul în
jud.Constanța, oraș Năvodari, str.D2,
nr.30, birou 2, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul:
Construire locuințe colective P+4E+Sp
Tehnice și împrejmuire teren, propus a fi
amplasat în jud.Constanța, oraș Năvodari, zona Mamaia Nord, str.T2-T1, nr.4732, lot 1. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Constanța:
Municipiul Constanța, str.Unirii, nr.23 și
la adresa titularului Aprilia Rezidence
SRL cu sediul în județul Constanța, oraș
Năvodari, str.D2, nr.30, birou 2, în zilele
de luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorității competente pentru
Protecția Mediului Constanța.
l Aprilia Rezidence SRL, cu sediul în
jud.Constanța, oraș Năvodari, str.D2,
nr.30, birou 2, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul:
Construire locuințe colective P+4E+Sp
Tehnice și împrejmuire teren, propus a fi
amplasat în jud.Constanța, oraș Năvodari, zona Mamaia Nord, str.T2-T1,
nr.FN, lot 3. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Constanța:
Municipiul Constanța, str.Unirii, nr.23 și
la adresa titularului Aprilia Rezidence
SRL cu sediul în județul Constanța, oraș
Năvodari, str.D2, nr.30, birou 2, în zilele
de luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorității competente pentru
Protecția Mediului Constanța.
l Alezzi Beach Resort SRL, titular al
Planului Urbanistic Elaborare plan urbanistic zonal în vederea modificării indicatorilor urbanistici cu scopul obținerii unui
regim de înălțime mai mare (S+P+11E),
amplasat în județul Constanța, oraș
Năvodari, zona Mamaia Nord, str.T6,
parcela A216/3/1 anunță publicul interesat că s-a depus documentația în

vederea obținerii avizului de mediu pentru
avizarea planului urbanic Elaborare plan
urbanistic zonal în vederea modificării
indicatorilor urbanistici cu scopul obținerii unui regim de înălțime mai mare
(S+P+11E). Observațiile publicului se
primesc în scris la sediul A.P.M.Constanța,
str.Unirii, nr.23, zilnic între orele 08.0016.00, în termen de 18 zile calendaristice
de la apariția anunțului.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Bucureștii Noi, parc Bazilescu, garsonieră 29 mp, proprietar, bloc 2012, centrală,
intabulare, 30.500E. 0765.434.973

ACHIZIȚII
l SC LAYCOS DIVAD SRL, cu sediul
social în Alba Iulia Strada Stejarului Nr
20, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului J1 / 1259 / 04.12.2020, cod

fiscal RO43409239, email: crina_mercurean@yahoo.com, telefon: 0769068676 vă
invită să depuneți oferta de preț în scopul
atribuirii contractului de achiziție
TRACTOR. Vă invităm să ne transmiteți
oferta dumneavoastră în condițiile enunțate în prezenta cerere de ofertă până cel
târziu la data de 14.05.2021, ora 16:00.
Ofertele primite după această dată nu vor
fi luate în considerare. Toţi ofertanţii vor
fi înştiinţaţi în scris cu privire la rezultatul
în urma selecţiei ofertelor în data de
17.05.2021. Pentru informații suplimentare privind procesul de trimitere a ofertelor, precum și în vederea obținerii de
clarificări cu privire la această procedură,
vă rugăm să vă adresați către persoana de
contact desemnată, respectiv Mercurean
Crinela 0769068676, la adresa de email:
crina_mercurean@yahoo.com SC
LAYCOS DIVAD SRL achiziţionează
prin achiziție directă echipamente cu
următoarele specificații minime: 1.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
TRACTOR , cu urmatoarele specificatii
minime:▪ Motor FPT Industrial F5C, 4
cilindri, Capacitate cilindrica 3400cmc,
Injectie Comon Rail▪ Filtru de aer cu
precuratitor, Ventilator cu turatie fixa,
Alternator 100 Amp▪ Norma de poluare
Tier 4A▪ Putere nominala 99CP la
2300rpm, Cuplu motor 407Nm, Rezerva
de cuplu 34% Fabricat In Italia *Toate
mențiunile sau referirile la marcă, denumire, cerință sau dimensiune se interpretează „sau echivalent” Ofertele trebuie
transmise la urmatoarea adresa de email :
crina_mercurean@yahoo.com

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al SC IMECO SA
convoacă adunarea generala ordinara a
acţionarilor la data de 25.05.2021, ora
14.00, la punctul de lucru al societăţii din
Voluntari, Șos.Bucuresti Nord, nr.1,
pentru acţionarii înregistraţi până la
26.04.2021, cu următoarea ordine de zi:
1.Analiza, aprobarea/modificarea bilanţului contabil, contului de profit si a dividendului pe anul 2020, după prezentarea
rapoartelor administratorului si auditului
financiar; 2.Descărcarea de gestiune a
administratorului pe 2020; 3.Aprobarea
BVC pe anul 2021; 4.Diverse. În cazul
neîntrunirii cvorumului legal, adunarea
generală se reconvoacă la data de
26.05.2021, ora 14.00, la punctul de lucru
al societăţii.
l S.C. Autogara Internationala Rahova
S.A, cu sediul în Bucureşti, şos.Alexandriei, nr.216, sect.5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/2081/1991
având cod fiscal RO401266, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28.05.2021, ora 10.00, la
sediul societății din București, Șos.
Alexandriei, nr.216, cu următoarea ordine
de zi: „1.Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil încheiat la data de
31.12.2020; 2.Diverse”. În cazul în care nu
se vor îndeplini condițiile legale pentru
desfășurarea Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor în data de 28.05.2021, ora
10.00, aceasta va avea loc în data de
29.05.2021, la aceeași oră, în același loc și
cu aceeași ordine de zi.

LICITAȚII
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, organizează în data de 07.06.2021, ora 10.00,
la sediul unităţii administrativ teritoriale,
licitaţie publică deschisă pentru concesionarea suprafețelor de teren de 480mp şi

847mp, având nr.cadastrale 65817 şi
65701, în vederea construirii și funcționării unui centru de agrement. Caietul de
sarcini poate fi achiziționat de la sediul
Comunei Aroneanu, la prețul de 100Lei.
Garanția de participare este în cuantum
de 5.141,65Lei. Persoanele interesate vor
depune documentaţia de participare la
licitaţie până în data de 07.06.2021, orele
09.00, la sediul Comunei Aroneanu,
compartiment Ghişeu Unic. Relaţii suplimentare la telefon/fax: 0232/299.255.
l Debitorul Mercatorum Finanace SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L.,
scoate la vanzare bunul imobil: -Apartament: situat in Bucuresti str. Stirbei Voda
ap.18, nr.20, et.4, Sector 1, Bucuresti.
Pretul de pornire a licitatiei este de
228.000 Euro inclusiv TVA. Participantii
la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel
mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie Caietul de
Sarcini. Pretul caietului de sarcini este de
2.000 lei, exclusiv TVA, pentru bunul
imobil. Contravaloarea caietului de
sarcini se va achita 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, sector 1. Participarea
la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO40 BREL 0002 0011
2087 0100, deschis la Libra Internet Bank
SA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data
si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei
de 10% din pretul de pornire al licitatiei
pentru fiecare bun pentru care se liciteaza.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 19.05.2021, ora 14.00 iar daca
bunul imobil nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele licitatii vor avea loc in
data de 26.05.2021, 02.06.2021,
09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021,
30.06.2021, 07.07.2021, 14.07.2021,
21.07.2021 ora 14:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.
l Anunț: Concesionarea imobilului în
suprafață de 10.000 m2, identificat prin
C.F. 53153, al localității Săcălășeni, în
vederea realizării investiției „Camping și
alte facilități de cazare Săcălășeni” 1.
Informaţii generale privind concedentul: Comuna Săcălășeni, localitatea

Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul
Maramureș, C.I.F. 3627390, cod poștal:
437280, România, telefon: 0262/289333,
fax: 0362/780129, e-mail: primarie@sacalaseni.ro. 2. Informaţii generale privind
obiectul procedurii de licitaţie publică, în
special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: licitaţie
publică în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 57/2019 şi ale H.C.L. nr. 43 din
22 aprilie 2021, privind concesionarea
imobilului în suprafață de 10.000 m2,
identificat prin C.F. 53153, al localității
Săcălășeni, în vederea realizării investiției
„Camping și alte facilități de cazare Săcălășeni”, proprietate publică a Comunei
Săcălășeni. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesa unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: în urma unei
cereri scrise a persoanei interesate depusă
la sediul Comunei Săcălășeni, localitatea
Săcălășeni, strada Unirii, nr.87, județul
Maramureș. 3.2. Denumirea şi datele de
contact ale compartimentului din cadrul
instituţiei de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Secretarul General al Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii,
nr. 87, județul Maramureș, telefon:
0262/289333. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit în format electronic sau
pe suport hârtie 22,5 lei care se achită în
numerar la caseria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24
mai 2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind
ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data-limită de depunerea ofertelor: 2
iunie 2021, ora 15.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la sediul Comunei
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada
Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar
original și un exemplar în copie. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 3 iunie
2021, ora. 10.00, la sediul Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada
Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Județean Maramureș, bd. Republicii, nr. 2A, Baia Mare,
telefon: 0262/218235, fax: 0262/218209,

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

adresă e-mail: tr-maramures-reg@just.ro,
în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 5 mai 2021.
l Anunț: Închirierea imobilului-teren, în
suprafață de 6.452 m2, identificat prin
C.F. 50362, al localității Săcălășeni, în
vederea exploatării agricole a acestuia
1.Informaţii generale privind autoritatea
contractantă: Comuna Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87,
județul Maramureș, C.I.F. 3627390, cod
poștal: 437280, România, telefon:
0262/289333, fax: 0362/780129, e-mail:
primarie@sacalaseni.ro. 2.Informaţii
generale privind obiectul procedurii de
licitaţie publică, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: licitaţie publică în conformitate
cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 şi ale
H.C.L. nr. 44 din 22 aprilie 2021, privind
închirierea imobilului-teren, în suprafață
de 6.452 m2, identificat prin C.F. 50362,
al localității Săcălășeni, în vederea
exploatării agricole a acestuia, proprietate

publică a Comunei Săcălășeni. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesa unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: în
urma unei cereri scrise a persoanei interesate depusă la sediul Comunei Săcălășeni,
localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr.87,
județul Maramureș. 3.2.Denumirea şi
datele de contact ale compartimentului
din cadrul instituţiei de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Secretarul General al Comunei
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada
Unirii, nr. 87, județul Maramureș, telefon:
0262/289333. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit în format electronic sau
pe suport hârtie 14,5 lei care se achită în
numerar la caseria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25
mai 2021, ora 14.00. 4. Informaţii privind
ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data-limită de depunerea ofertelor: 3
iunie 2021, ora 15.00. 4.2. Adresa la care

trebuie depuse ofertele: la sediul Comunei
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada
Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar
original și un exemplar în copie. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 4 iunie
2021, ora. 10.00, la sediul Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada
Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Județean Maramureș, bd. Republicii, nr. 2A, Baia Mare,
telefon: 0262/218235, fax: 0262/218209,
adresă e-mail: tr-maramures-reg@just.ro,
în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 5 mai 2021.
l 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
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numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna
Teliu, cu sediul în localitatea Teliu, Str.
Tudor Vladimirescu, nr. 449, judeţul
Braşov, telefon 0268/518.316, fax
0268/518.427, email: primariateliu@
yahoo.com, cod fiscal 4688710. 2. Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: spațiu situat în localitatea Teliu,
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 449, având
suprafața de 22,4 mp, cu destinația spațiu
comercial și/sau prestări servicii, aparținând domeniului public al Comunei Teliu,
î n c o n f o r m i t a t e c u O . U . G . n r.
57/03.07.2019 și Hotărârea Consiliului
Local Teliu nr. 25/30.03.2021. 3. Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitațile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă de la biroul
Achizitii Publice din cadrul Primăriei
Teliu, cu sediul în comuna Teliu, Str.
Tudor Vladmirescu, nr. 449, județul
Brașov. 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: Biroul Achiziții Publice din
cadrul Primăriei Teliu, cu sediul în
comuna Teliu, Str. Tudor Vladmirescu, nr.
449, județul Brașov. 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: 10 Lei și se poate plăti în
numerar la Casieria Primăriei Teliu. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.05.2021, ora 16.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 31.05.2021, ora 16.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Teliu, comuna Teliu, Str.Tudor
Vladimirescu, nr.449, județul Brașov. 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:
02.06.2021, ora 10.00, la sediul Primărie
Teliu, comuna Teliu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 449, județul Brașov. 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
Brașov -Secția Contencios Administrativ,
Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45,
județul Brașov, cod poștal 500097, telefon
0268/419.615, fax 0268/418.054, email:
trbrasov@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 07.05.2021.
l S.C. LUX AGRA SRL, prin lichidator
judiciar Evoplan Insolv IPURL (fosta
C.I.I. Pohrib Ionela), anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare,
după cum urmează: Activul NR.1: imobilului teren în suprafaţă totală de 50.510

mp, compus din urmatoarele parcele:
Parcela de teren arabil – situată în intravilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud.
Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1, suprafaţă
totală de 8.284,00 mp, înscris în CF 295/N
a com. Băluşeni, nr. topo 432. Parcela de
teren arabil – situată în extravilanul com
Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 1/35,
suprafaţă totală de 17.616,00 mp, înscris în
CF 294/N a com. Băluşeni, nr. topo 431.
Parcela de teren arabil - situată în intravilanul şi extravilanul satului Zăiceşti, com
Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi
1/44, suprafaţă totală de 24.610,00 mp (din
care 5.919 mp teren intravilan în p.c.
1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren extravilan
în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N
a com. Băluşeni, nr. topo 246/2-555-492. cu
preţul de pornire de 212.123,40 lei ( fara
TVA) . Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până
înainte cu minim 5(cinci) zile raportat la
data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii, la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la Sediul
Lichidatorului Judiciar Din Iaşi, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, În data de
13.05.2020 ora 16:00, şi se va desfăşura în
conformitate cu Prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei şi
ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
28.09.2012. Ofertantii sunt obligati sa
depuna, pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de incepere a
licitatiei. Garantia se va depune in
numerar, prin plata in contul indicat de
lichidator. Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, STR. Vasile Lupu NR. 43, jud. Iaşi,
până la data de 13.05.2020 ora 15:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine: Evoplan
Insolv IPURL ( fosta C.I.I. Pohrib Ionela)
la telefoanele: 0232/240.890 ; 0742/109890,
Fax 0232/240890
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL cu sediul profesional Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11 jud. Bihor, cod
de identificare fiscală 26176834, număr
de înscriere în tabloul practicienilor în
i n s o l v e n ț ă R F O - I I - 0 4 1 2 , Te l :
0359/463661 Fax:0359/463662, E-mail
office@plginsolv.ro, în calitate de lichidator judiciar al Latrif Trans SRL, cu
sediul în Oradea, str. Constantin Noica,
nr.7, bl.X15, et.1, ap.7, jud. Bihor, CUI
15791370, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului J05/1270/2003,
societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite, procedură ce face obiectul dosarului nr. 1566/111/2020 af lat pe rolul
Tribunalului Bihor, în conformitate cu
prevederile Legii 85/2014 și regulamentului de vânzare aprobat în ședința
adunării creditorilor din data de
28.04.2021, scoatem la vânzare prin lici-

tație publică bunurile mobile (9 autoturisme) din patrimoniul societății
debitoare, în natură: 1 Autobuz
VOLVO, an fabricație 1998, număr
înmatirculare BH 05LTF, stare tehnică
medie, preț de strigare 14,200 lei, 2
Microbuz IVECO DAILY, an fabricație
2008, număr înmatirculare BH16LTF,
stare tehnică inferior, preț de strigare
14,200 lei, 3 Autobuz BMC BELDE 250
SB , an fabricație 2008, număr înmatirculare BH29LTF, stare tehnică medie,
preț de strigare 16,800 lei, 4 Autobuz
BMC BELDE 250 SB, an fabricație
2008, număr înmatirculare BH30LTF,
stare tehnică medie, preț de strigare
16,800 lei, 5 Autobuz YUTONG ZK
6119, an fabricație 2008, număr înmatirculare BH45LTF, stare tehnică medie,
preț de strigare 44,600 lei, 6 Autobuz
YUTONG ZK 6129, an fabricație 2008,
număr înmatirculare BH50LTF, stare
tehnică medie, preț de strigare 44,600
lei, 7 Microbuz Mercedes Benz 313 CDI,
an fabricație 2000, număr înmatirculare
BH58LTF, stare tehnică inferior, preț de
strigare 8,400 lei, 8 Autobuz YUTONG
ZK 6100, an fabricație 2008, număr
înmatirculare BH76LTF, stare tehnică
medie, preț de strigare 16,425 lei, 9
Microbuz MERCEDES BENZ 313 CDI,
an fabricație 2002, număr înmatirculare
BH80LTF, stare tehnică inferior, preț de
strigare 17,900 lei. Licitațiile publice vor
avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, începând cu ora 12:00,
la data de: 17.05.2021, iar în caz de nereușită aceasta se reia la următoarele date:
24.05.2021, 31.05.2021 la aceeași oră și

aceeași adresă. La procedura de licitație
poate participa orice persoana fizică sau
juridică prin depunerea unei cereri de
participare. Participanții la licitație
trebuie să consemneze, cel mai târziu
până la începerea licitației, cel puțin
10% din prețul de începere a licitației
pentru bunurile pentru care licitează în
contul unic de insolvență al debitoarei
deschis la Libra Internet Bank, cod
IBAN RO05BREL0002003015980100.
Cererea de participare și dovada
consemnării garanției se vor depune
prin poșta electronică la adresa office@
plginsolv.ro sau plginsolv@gmail.com,
prin fax la nr. 0359/463662, doar în zilele
lucrătoare și în intervalul orar 09:00 16:00 sau poștă/curier la adresa de
corespondență din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. Bunurile
se adjudecă celui care, după 3 strigări
succesive, făcute la intervale de timp
care să permită opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare, iar atunci
când există un singur concurent, acesta
a oferit prețul de începere a licitației.
Plata diferenței de preț (preț total minus
10% garanția constituită care se va
considera avans din preț pentru licitantul câștigător) se va face în termenul
maxim de 30 de zile de la data licitației.
În situația în care bunurile nu se valorifică în cadrul licitațiilor publice anunțate, după data ultimei licitații, începând
cu ziua imediat următoarele, timp de 30
de zile, orice persoană interesată va
putea formula ofertă de cumpărare care
va cuprinde în mod obligatoriu informații privind ofertant, prețul oferit,
modalitatea de plată a prețului. În situ-

ația depunerii unor oferte de cumpărare
în perioada desfășurării licitațiilor
acestea vor fi respinse ca inadmisibile,
ofertantul fiind îndrumat să participe la
licitația publică sau să depună oferta la
finele perioadei de licitații. Informații
suplimentare se pot obține de la lichidator: Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.

PIERDERI
l Pierdut legitimație de serviciu seria AG
nr.18671 Georgescu Alexandra Ioana.
Declar nulă.
l Pierdut atestat marfă seria B nr.
0105303001 pe numele Niculae Aurelian. Îl
declar nul.
l Pierdut card tahograf seria 5LYE001, pe
numele David Iulian-Cristian. Se declară nul.
l Pierdut certificat de înregistrare fiscală
seria A nr. 0175397, eliberat la data de
22.12.2009, aparţinând Cabinet Medical
Individual Spireanu L. Laurenţiu, CUI:
20730662, din mun. Slobozia, jud. Ialomiţa.
Se declară nul.
l Subscrisa Impohlo Services S.R.L., cu
sediul în București, sector 2, Calea Moșilor,
nr.292, bl.38, sc.B, et.10, ap.60, C.U.I.
30182478, J40/5391/2012, reprezentată prin
administrator Burlacu Marius-Mihai, declar
pierdute și nule următoarele documente:
Certificatul de înregistrare seria B,
nr.2893692 și Constatatoarele privind activitatea la sediu și terți aparținând societății.

