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OFERTE SERVICIU
l MMB Casa de Expeditii SRL angajează director general societate comercială. Tel.: 0721.228.134.
l Titan Comerț SRL Zalău, Sălaj, angajează lucrători comerciali, cod COR
522303, din România sau din străinătate.
Cerințe: minim studii medii, vorbitor de
limba engleză. Contract pe perioadă
determinată. Salariul 1840 lei Net
+bonuri de masă +cazare. Interviul
constă în evaluarea și selecția de CV-uri
care se vor depune la adresa de email:
titandepozit@yahoo.com sau personal la
sediul firmei până la data de 13.07.2020.
Interviul cu persoanele selectate se va
face personal la sediul firmei sau prin
videoconferință în data de 14.07.2020,
între orele 08:00-14:00. Telefon:
0745.395.605.
l Materialemn SRL angajează Asistent
Manager având cunoștințe minime/medii
de limba engleză și franceză. Pentru mai
multe detalii sunați la nr. de tel.
0738.321.473 sau transmiteți un email pe
adresa: wr.team@workand-roll.com
l Patiseria Mendi SRL din Nădlac angajează 10 lucrători bucătărie (spălători
vase mari)- cod COR 941201. Condiții
minime: studii primare (8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate în considerare CV-urile
primite până la data de 13.07.2020.
Selecția candidaților va avea loc în data
de 14.07.2020 și constă în concurs de
C V- u r i . I n f o r m a ț i i l a t e l e f o n :
0740.530.807.
l SC MCA Invest Industrial SRL, cu
sediul în Deva, angajează următoarele
categorii de personal: Sudori confecții
metalice. Relații la tel.0766.068.832.
l Societatea Dany El Maryon HR SRL
recrutează Consilier orientare privind
cariera pentru București. Se solicită
cunoștințe de limbă engleză, rusă și ucraineană. Constituie un avantaj experiența
în acest domeniu. Candidații interesați
sunt rugați să transmită CV-ul la adresa
de e-mail: office@dbcr.ro, până pe data de
13.07.2020 inclusiv, sau să sune la
nr.0765.443.952 în vederea stabilirii unui
interviu.
l SC Balineze Spa &Detox SRL, cu
sediul social în Mun.București, str. Henri
Coandă nr. 25, camerele 1-8, sector 1,
J40/6965/2018; CUI: 39367135, angajează: maseur de întreținere și relaxare
cod COR 514204 -4 posturi. Pentru CV, la
adresa de e-mail contact@immigrations.
ro
l SC Doc Collin Int SRL, cu sediul social
în Mun.București, str. Baciului nr. 5, bl. 9,
sc. D, et. 2, ap. 142, sector 5,
J40/14246/2019; CUI 41800558, angajează: muncitor necalificat la spargerea și
tăierea materialelor de construcții cod
COR 931302 -6 posturi; dulgher restaurator cod COR 711502 -3 posturi și fierar

betonist cod COR 711402 -3 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail contact@
immigrations.ro
l Universitatea Tehnică “Gheorghe
Asachi” din Iaşi anunţă scoaterea la
concurs a postului de Director al CSUD
ce va avea loc în data de 17 septembrie
2020, la ora 11:00, în Sala de ședințe B
109 Corp T la Rectorat, Bulevardul Prof.
Dimitrie Mangeron nr. 67 Iași. Candidaturile se depun în perioada 14.07.14.09.2020 la Registratura Universităţii
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.
Metodologia şi condiţiile de concurs sunt
publicate pe adresele web proprii: www.
tuiasi.ro şi www.doctorat.tuiasi.ro.

CITAȚII
l Numitul Stroiescu Anton-Adrian, cu
ultimul domiciliu în Mun.București, Șos.
Mihai Bravu, sect. 2, este citat la Judecătoria Ploiești pe data de 03.08.2020, ora
10:30, în calitate de pârât în dosarul nr.
2681/281/2018.
l Reclamanta Manole Dorina Melania
citează pârâtul Manole Sorin în dosarul
2191/331/2019, aflat pe rolul Judecătoriei
Vălenii de Munte, având ca obiect pensie
de întreținere major, pentru termenul din
24.08.2020.
l Subsemnatul, Lucan Bogdan Valentin,
anunț deschiderea procedurii de declarare judecătorească a morții numitului
Lucan Adrian Florin și invit, pe această
cale, ca orice persoană să comunice datele
pe care le deține despre cel dispărut în
conformitate cu art.945 alin.(2) C. proc.
civ.
l Se citează numitul Alin Călin, domiciliat în Lugoj, Județul Timiș, în calitate de
pârât, la Judecătoria Arad, în dosarul
18136/55/2019, pentru termenul din data
de 05.08.2020, ora 09:30, sala 147.
l Paratul Roviad Inter Service SRL cu
ultimul sediu cunoscut in Str. Vlaicu
Aurel, Nr. 75, Bl. 1, Sc.A, Bucuresti,
Sector 2, este citat la Judecatoria Sectorului 2 , complet 31-mf, in dosar nr.
25919/300/2019, termen 04.08.2020, ordonanta de plata, in proces cu Enel Energie
Muntenia SA
l Se notifică, pentru termenul de judecată din data de 30 iulie 2020 a dosarului
nr. 34/250/2020 de la Judecătoria Lipova,
invocarea dreptului de proprietate prin
uzucapiune de către petentul Florea
Dorin-Ioan, domiciliat în Municipiul
Timișoara, Str. București, nr. 19, Sc. B, Et.
2, Ap. 9, jud. Timiș, pentru dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune,
asupra parcelelor înscrise în CF nr.1035
Covasint, având nr. cad: 4625/1, constituită din grădina cu vie, în suprafață de
110mp, proprietar tabular fiind Lupan
Andrei, CF nr. 1958, având nr. cad: 4628,
constituită din teren cu vie, în suprafață
de 1.350mp, proprietar tabular fiind
Lupan Andrei, CF nr.1056, având nr. cad:
4632- 4633/1, constituită din teren vie cu
colnă, în suprafață de 10.147mp, propri-
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etar tabular fiind Lupan Andrei. Termen
de judecată la data de 30 iulie 2020.
l Dobândă Romică, cu ultimul domiciliu
cunoscut în București, sector 5, str. Semănătorului nr. 26, este citat la Judecătoria
Roșiori de Vede pentru termenul din
21.07.2020 în proces de stabilire locuință
minor. Dosar nr.3974/292/2019.
l Dobândă Sandu, cu ultimul domiciliu
cunoscut în București, sector 5, str. Semănătorului nr. 26, este citat la Judecătoria
Roșiori de Vede pentru termenul din
21.07.2020 în proces de stabilire locuință
minor. Dosar nr.3974/292/2019.

SOMAȚII
l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj, sub nr. 1722/252/2020,
petenta Șerban Ileana a invocat dobândirea, prin uzucapiune, a dreptului de
proprietate asupra imobilului situat în
Comuna Racoviță, nr. 300, jud.Timiș,
înscris în CF nr. 405447 Racoviță, nr.
cadastral/topografic 815/2/2/55 (nr. CF
vechi 1042 Racoviță), în suprafață de
1.439mp, proprietar tabular figurând
defuncta Fitera Ana, decedată la data de
02.02.1985. Se pune în vedere celor interesați că, în situatia în care, în termenul
prescris de lege- 1 (una) Lună, de la
afișarea prezentei somații, nu înțeleg să
înainteze opoziție scrisă la această
somație, Judecătoria Lugoj, în temeiul art.
130 din DL nr. 115/1938, privind unificarea dispozițiilor de CF, prin Încheiere,
va trece la judecarea cauzei.
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
625/246/2020 formulata de petentii Bun
Petru si Bun Maria cu domiciliul in
Comuna Cermei, nr. 599, Jud. Arad a
solicitat inscrierea dreptului de proprietate al petentului pe titlu de uzurpaciune,
asupra imobilului identificat in C.F. nr.
305536, Cermei, provenita din conversia
pe hartie a CF. nr. 454 Cermei, cu nr. top.
698, 699a, compus din teren intravilan cu
casa in suprafata de 1439 m.p. nr. adm.
vechi 73/A, nr. adm. nou 967, imobil
asupra caruia figureaza ca si proprietar
tabular intabulat sub B.1 Bun Pavel,
decedat la data de 1 Septembrie 1954 una,
urmand a se proceda la intabularea reclamantului asupra acestui imobil. Petentii
sustin ca, foloseste acest imobil de peste 20
de ani, asupra caruia au exercitat o
posesie pasnica, publica, continua si nume
de proprietar. In urma acestei somatii in
baza articolului 130 din Decretul- Lege nr.
115/1938, toti cei interesati De Indata sa
inainteze opozitie la Judecatoria Ineu,
deoarece in caz contrar, in termen de o
luna de la aceasta ultima publicare se va
proceda la solutionarea cererii. Prezenta
somatie se va afisa timp de o luna la Tabla
de afisare a Judecatoriei Ineu si la
Primaria Comunei Cermei.

DIVERSE
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Călărași anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 17, 18, 19,
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➤ plătește cu cardul

30, 33, 34, 35, 47, 64, 65, 67, 69, 73, 74, 75,
76 și 78 UAT Borcea, Județul Călărași,
începând cu data de 14.07.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Borcea, 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 de către proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l SC Alfa Auto Center SRL, titular al
activităţii „Fabricarea altor produse
chimice anorganice” la adresa: Bd.Energeticienilor, nr.112-126, sector 3, București,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei
de mediu pentru activitate. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra
mediului al activităţii pot fi consultate la
sediul APM București Aleea Lacul Morii,
Nr. 1, Bucureşti, Tel/Fax: 021.430.66.77,
021.430.66.75, în zilele de luni-joi, între
orele 09:00-13:00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic, la sediul APM București.
l Canta Ana, titular al proiectului „Construire clădire spațiu de joacă
indoor P+1E, împrejmuiri, amenajări
exterioare, racorduri și branșamente”, anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenția pentru Protecția Mediului Satu
Mare, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul menționat propus a fi amplasat
pe Str. Victoriei, nr. 25, loc. Negrești-Oaș,
jud.Satu Mare, nr.cad. 101417. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Satu
Mare, din municipiul Satu Mare, str.
Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de
luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între
orele 8:00-14:00, precum și la următoarea
adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interestat poate înainte comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet
a autorității competente pentru protecția
mediului.
l Sc Gubbio Company SRL, titular al
proiectului Construire imobil cu functiunea de magazin retail cu regim de inaltime
parter inalt, amenajare incinta- parcare,
alei carosabile si pietonale, imprejmuire
teren si organizare executare lucrari,
anunta publicul interesat asupra luarii
deciziei etapei de incadrare de catre APM.
Bucuresti, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului:nu
se supune evaluarii impactului asupra
mediului, pentru proiectul Construire
imobil cu functiunea de magazin retail cu
regim de inaltime parter inalt, amenajare
incinta- parcare, alei carosabile si pietonale, imprejmuire teren si organizare
executare lucrari, propus a fi amplasat in
Bucuresti, sect. 6, Bd.Iuliu Maniu, nr.
432-442. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
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consultate la sediul A.P.M.Bucuresti din
Bucuresti, sect. 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1,
in zilele de luni-vineri, intre orele 9:0012:00, precum si la urmatoarea adresa de
internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul
interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului
l Anunț Prealabil Privind Afișarea
Publica A Documentelor Tehnice Ale
Cadastrului; Denumire Județ: Sibiu;
Denumire UAT: Brateiu; Sectoare Cadastrale: 6, 8, 34, 35 și 38. Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliara Sibiu anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 6,
8, 34, 35 și 38 pe o perioada de 60 de zile
calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și
(2) din Legea Cadastrului și a Publicității
Imobiliare nr. 7/1996 republicata, cu modificările și completările ulterioare. Data de
început a afișării: 17.07.2020. Data de
sfârșit a afișării: 15.09.2020. Adresa
locului afișării publice: Localitatea
Brateiu, Strada Principala, nr. 513. Repere
pentru identificarea locației: Primăria
Comunei Brateiu. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la Sediul Primăriei Comunei
Brateiu de luni până joi intre orele 09:00 15:00 și vineri intre orele 09:00 - 12:00 și
pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliara. Informații
privind programul national de cadastru și
carte funciara 2015-2023 se pot obține pe
site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.
ro/pnccf/
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului,
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244
519800, numită lichidator judi ciar conform incheierii din data
de 08.07.2020 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal B i r o u l
f a l i ment, în dosarul nr.2059/105/2019, anunţă
deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei Citycar
Center SRL cu sediul social în
Comuna Blejoi, sat Ploiestori, nr. 758H, Județ Prahova, J29/2198/20
07, CIF 22345337. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor nascute in cursul procedurii este 24.08.2020. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar
al
creanţelor
este 24.09.2020. Termenul pentru afişarea
tabelului definitiv consolidat este 23.10.2020.
l Comuna Sicula anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectulInfiintare distributie gaze naturale
presiune medie in comuna Sicula cu satele
apartinatoare Sicula, Gurba si Cherelus ,
propus a fi realizat in localitatile Sicula,
Gurba si Cherelus, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, strada
Splaiul Muresului, FN, jud.Arad si la
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sediul titularului din Sicula, str.Principala
, nr. 200, jud.Arad, in zilele de luni- vinery
, intre orele 9:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Arad din Arad, str. Spaliul Muresului,
FN, jud.Arad.
l Petre Viorel, Gaulea Marin și Gaulea
Nicolae, titulari ai PUZ- „Ansamblu
Rezidențial P+1E+M” din comuna
Găneasa, tarla 76, parcelele 298/2 și 301,
având nr. cadastrale 51710 și 51709,
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 pentru Protecția Mediului Ilfov
din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de
luni până joi, între orele 9.00-13.00.
Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM Ilfov
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02) în
termen de 18 zile de la data publicării
anunțului.
l SC Nercom Dinamic SRL, cu sediul în
comuna Petrova, sat Petrova, str. Principală, nr. 375A, judeţul Maramureş,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu, pentru proiectul „Înfiinţare structură de primire turistică cu funcţiuni de
cazare şi spaţii de servire a mesei: hotel
D+P+2E+M cu piscină şi parcare”,
propus a fi amplasat în oraşul Cavnic, str.
Icoanei, nr. 6, judeţul Maramureş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Maramureş, din
localitatea Baia Mare, str.Iza, nr.1A, în
zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 şi
vineri între orele 8:00-14:00, şi la sediul
beneficiarului. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Maramureş.

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind Cumpărarea Unui Imobil Cu Destinația De
Sediu Pentru Autoritatea Națională
Pentru Administrare Și Reglementare În
Comunicații. Autoritatea Națională
Pentru Administrare Și Reglementare În
Comunicații, cu sediul în București, str.
Delea Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail:
ancom@ancom.ro, web: www.ancom.ro,
în calitate de autoritate contractantă.
Obiectul Procedurii: Achiziția unui
imobil cu destinația de sediu central
pentru Autoritatea Națională pentru
Administrare și Reglementare în Comunicații; Procedura de atribuire aplicată:
procedură internă; Modul obținerii documentației de achiziție. Gratuit: prin
descărcarea de pe site-ul Ancom,
respectiv www.ancom.ro - secțiunea
Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile; de
la sediul autorității contractante; prin
orice formă legală de transmitere, în
urma unei solicitări scrise, înregistrată la
Ancom Sediul Central. Termenul limită
de depunere a ofertelor: data de
17.08.2020, ora 11:00; a) Adresa la care
se depun ofertele: sediul Ancom, str.
Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București Registratură; b) Limba în care se redac-
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tează oferte: limba română; Data, ora și
locul deschiderii ofertelor: data de
17.08.2020, ora 12:00, sediul Ancom, str.
Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București;
Criterii de calificare ofertanți: conform
Cap.2 și Cap.3 din Caietul de sarcini;
Criteriul de atribuire: obținerea celui mai
bun punctaj, conform Cap.5 din Caietul
de sarcini; Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă - până la 31 martie 2021; Depunerea
ofertelor: se va efectua conform Cap. 4,
pct.4.1 - Etapa de depunere a ofertelor și
Cap.8 - Modul de prezentare a ofertelor
din Caietul de sarcini și ofertele pot fi
depuse incepând cu data de 06 iulie
2020; Reguli pentru solicitările de clarificări: Toți posibilii ofertanți pot solicita
clarificări, în scris, atât de la sediul
central Ancom, cât și pe email la adresa
achizitiesc@ancom.ro, până la data de
20.07.2020, ora 14:00. Solicitările primite
ulterior acestei date nu vor fi luate în
considerare. Autoritatea contractantă va
răspunde solicitării în cel mult 5 zile
lucrătoare de la primire. Regulile de
formulare a contestațiilor: conform
prevederilor Caietului de Sarcini.
Contestațiile se depun, în scris, la sediul
central Ancom. Comisia de soluționare a
contestațiilor va transmite ofertantului
contestatar un exemplar al procesului
verbal de soluționare a contestației.
Relații suplimentare: De luni până joi, în
intervalul orar 08:30 - 17:00 și vineri, în
intervalul orar 08:30 - 14:30, persoană de
contact Florian Gomoi, tel. mobil/fix:
0771.168.190/ 0372.845.541 sau pe email
la adresa achizitiesc@ancom.ro Orice
ofertant poate participa la deschiderea
ofertelor în condițiile menționate în
Caietul de sarcini.

tificată cu nr.cadastral 1246-C7. 1.3.cotaparte indiviză de 1/3, reprezentând o
suprafață de 47mp, din terenul în suprafață de 141mp (drum de acces), situat în
localitatea Chișcani, județul Brăila, T15,
De 643/1, intabulat în Cartea Funciară
nr.78049 a localității Chișcani, identificat
cu număr cadastral 78049. 2. Aprobarea
modalității de vânzare a imobilului și a
condițiilor vânzării, a prețului minim de
vânzare și a modalității de plată. 3.
Împuternicirea unei persoane să negocieze clauzele contractuale și să decidă cu
privire la detaliile tranzacției, să semneze
contractul de vânzare și, dacă va fi cazul,
orice promisiune bilaterală de vânzare
sau alt act prealabil ori subsecvent
vânzării, să aprobe efectuarea oricăror
formalități necesare și să angajeze cheltuielile aferente în scopul vânzării imobilului (inclusiv cu privire la posibilitatea
delegării oricăreia sau tuturor acestor
puteri). 4. Împuternicirea unor persoane
să îndeplinească formalitățile necesare
pentru depunerea spre menționare la
Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a hotărârii adoptate
(inclusiv cu privire la posibilitatea delegării oricăreia sau tuturor acestor puteri).
În cazul în care cvorumul necesar nu se
va întruni la data menționată, Adunarea
Generală Extraordinară a acționarilor se
va ține la data de 11.08.2020, la aceeași
oră și în același loc, cu aceeași ordine de
zi. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi a adunării pot fi obținute de
la sediul societății. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale,
conform dispozițiilor legale.

ADUNARI GENERALE
l Convocare. Consiliul de administrație
al societății BIL Terenuri SA, cu sediul
social în Mun. București, B-dul Pierre de
Coubertin nr. 3-5, Clădirea ELJ Office
Center, Subsol, spațiul S.5, Sector 2,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
sub numărul J40/4196/2013, având
Codul de Identificare Fiscală
RO18284975 și Identificatorul Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/4196/2013, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor la
data de 13.08.2020, ora 10:30, la adresa
din: Mun.București, B-dul Pierre de
Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6,
Sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la
sfârșitul zilei de 06.08.2020, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea vânzării
următoarelor terenuri agricole, situate în
extravilanul localității Răsuceni, județul
Giurgiu, în suprafaţă totală de 2,9600ha
(29.600mp), identificate conform datelor
cuprinse în tabelul de mai jos: Proprietar;
Judeţ; Comuna; Tarla; Parcela; Număr
cadastral; Număr carte funciară; Suprafaţă proprietate (mp); Cotă-parte proprietate; Suprafaţă parcelă (mp): Bil
Terenuri SA; Giurgiu; Răsuceni; 27; 13;
30313; 30313; 5.300,00; 1/1; 5.300,00. Bil
Terenuri SA; Giurgiu; Răsuceni; 19; 65;

30324; 30324; 3.000,00; 1/1; 3.000,00. Bil
Terenuri SA; Giurgiu; Răsuceni; 26; 130;
30325; 30325; 3.600,00; 1/1; 3.600,00. Bil
Terenuri SA; Giurgiu; Răsuceni; 87; 137;
30336; 30336; 5.400,00; 1/1; 5.400,00. Bil
Terenuri SA; Giurgiu; Răsuceni; 19; 148;
30446; 30446; 2.300,00; 1/1; 2.300,00. Bil
Terenuri SA; Giurgiu; Răsuceni; 24; 39;
30502; 30502; 5.000,00; 1/1; 5.000,00. Bil
Terenuri SA; Giurgiu; Răsuceni; 10; 86;
30623; 30623; 5.000,00; 1/1; 5.000,00. În
cazul în care cvorumul necesar nu se va
întruni la data menționată, Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor
societății se va ține la data de 14.08.2020,
la aceeași oră și în același loc, cu aceeași
ordine de zi. Documentele și materialele
informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi
obținute de la sediul societății. Acționarii
pot participa la adunare personal sau
prin reprezentanți, în baza unei procuri
speciale, conform dispozițiilor legale.
l Convocare. Administratorul unic al
societății Energo Industrial Imobili SA,
cu sediul social în municipiul București,
bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5,
Clădirea Office Building, etaj 6, camera
6O, sector 2, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tr i b u n a l u l B u c u r e ș t i s u b n r.
J40/5088/2018, având cod de înregistrare
fiscală RO39183612, identificator unic la
nivel european ROONRC.
J40/5088/2018, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a acționarilor la
data de 10.08.2020, ora 13:00, la adresa:
municipiul București, bulevardul Pierre
de Coubertin nr. 3-5, Clădirea Office
Building, etajul 6, sector 2, pentru toți
acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de
03.08.2020, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea vânzării imobilului situat în
localitatea Chișcani, județul Brăila,
incinta Punct de lucru Chișcani, intabulat în Cartea Funciară nr.71701 a
localității Chișcani, format din: 1.1.teren
intravilan cu suprafața de 6.540mp,
identificat cu nr.cadastral 1246, din care
suprafețele de 5.728,51mp +49,38mp
+266,75mp +77,18mp au categoria de
folosință curți-construcții, iar suprafețele
de 344,53mp +21,39mp +52,93mp au
categoria de folosință arabil, și
1.2.construcțiile edificate pe acest teren,
respectiv: 1.2.1.construcția C1, reprezentând atelier mecanic, cu suprafața de
604,98mp, identificată cu nr.cadastral
1246-C1; 1.2.2.construcția C2, reprezentând magazie, cu suprafața de 30,89mp,
identificată cu nr.cadastral 1246-C2;
1.2.3.construcția C3, reprezentând
decantor subteran, cu suprafața de
188,47mp, identificată cu nr.cadastral
1246-C3; 1.2.4.Construcția C4, reprezentând cabină poartă, cu suprafața de
5,66mp, identificată cu nr.cadastral 1246C4; 1.2.5.Construcția C5, reprezentând
birouri, cu suprafața de 119,33mp, identificată cu nr.cadastral 1246-C5;
1.2.6.Construcția C6, reprezentând
birouri, cu suprafața de 115,03mp, identificată cu nr.cadastral 1246-C6;
1.2.7.Construcția C7, reprezentând
magazie, cu suprafața de 11,93mp, iden-

LICITATII
l Anunț privind organizarea licitației
publice pentru vânzarea de terenuri din
domeniul privat al comunei Cărpiniș.
Comuna Cărpiniș, județul Timiș, cod de
identificare fiscală: 5286800, cu sediul în
localitatea Cărpiniș, strada a III-a, nr. 42,
județul Timiș, tel/fax: 0256.365.001,
e-mail: primaria_carpinis@yahoo.com,
organizează licitație publică pentru
vânzarea următoarelor terenuri din
domeniul privat al comunei: teren intravilan pentru construire locuință, 513 mp,
înscris în CF nr.401533; teren intravilan
pentru construire locuință, 509mp, înscris
în CF nr.401625; teren intravilan pentru
construire locuință, 513mp, înscris în CF
nr. 401641; teren intravilan pentru
construire locuință, 513mp, înscris în CF
nr. 401642; teren intravilan pentru
construire locuință, 536mp, înscris în CF
nr.403735. Documentația de atribuire se
poate obține gratuit de la registratura
Primăriei Comunei Cărpiniș sau prin
poșta electronică. Ofertele (un exemplar)
se depun la registratura Primăriei
Comunei Cărpiniș până la data de 30
iulie 2020, ora 09:00. Ședința publică de
deschidere a ofertelor va avea loc la
sediul Primăriei Comunei Cărpiniș, joi,
30 iulie 2020, ora 10:00. Persoana de
contact: Răileanu Eugenia, tel/fax:
0256.365.001.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: U.A.T.Comuna
Diosig, prin Consiliul Local al Comunei
Diosig, comuna Diosig, strada Livezilor,
nr. 32, județul Bihor, cod poştal 417235,
telefon 0259.350.198, fax 0259.350.196,
e-mail: primaria.diosig@cjbihor.ro, cod
fiscal 4820283. 2. Procedura aplicată
pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri/Informații cu privire la
repetarea procedurii de licitație dacă e
cazul: licitație publică. 3. Data publicării
anunţului de licitaţie/anunţului negocierii
directe în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a: 27.04.2020, conform
O.U.G.57/03.07.2019. 4. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare: cel mai mare nivel al redevenței. 5.
Numărul ofertelor primite şi al celor
declarate valabile: 2 oferte primite, 2
oferte declarate valabile. 6. Denumirea/
numele şi sediul/adresa ofertantului a
cărui ofertă a fost declarată câştigătoare:
SC Trei Brăduți SRL, str.Tudor Vladimirescu, nr.69, comuna Diosig, județul
Bihor. 7. Durata contractului: 25 de ani.
8. Nivelul redevenţei: 2.773Lei cu TVA/
an/5.000mp. 9.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 10,
județul Bihor, telefon 0259.414.896, fax
0359.432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.
ro, Secţia de Contencios Administrativ, în
condiţiile Legii nr.554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 10. Data
informării ofertanţilor despre decizia de
stabilire a ofertei câştigătoare: 19.05.2020.
11. Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 09.07.2020.
l Anunț privind organizarea licitației
publice pentru concesionarea de bunuri
imobile domeniul privat comuna Stremț.
Organizatorul licitaţiei: Comuna Stremț,
cu sediul în localitatea Stremț, nr.99, jud.
Alba, tel.: 0258.848.101, fax:
0258.848.302. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 31.07.2020, ora 12:00. Data și
ora limită de depunere a dosarelor:
31.07.2020, ora 10:00, la sediul concendentului. Data limită de primire solicitări
de clarificări: 24.07.2020, ora 16:00. Data
limită de răspuns la solicitările de clarificări: 29.07.2020, ora 10.00. Locul desfăşurării licitaţiei: Stremț, nr. 99, jud.Alba.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică deschisă.
Obiectul licitației: bunul imobil -teren
neproductiv în suprafață totală 3.088mp.
Prețul de pornire: 1.189Lei/mp/an, pasul
de licitație 5%. Taxe: dosar de participare
50Lei, taxă participare 150Lei, garanție
de participare 367Lei. Dosarul licitației se
poate obține de la sediul concendentului:
Stremț, nr. 99, județul Alba. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei: Popa
Traian Stefan, tel.: 0258.848.101, fax:
0258.848.302.
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l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Erdal Invest SRL, desemnat
prin Sentinta civila nr. 2747 din data de
08.05.2019, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar
nr. 39866/3/2018, anunta scoaterea la
vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea Erdal Invest SRL, constand in mijloc
de transport marca Opel Astra H, nr.de
identificare W0L0AHL698G046738, 2008,
Benzina, 1.598 cc, transmisie automata, in
valoarea de 2.250 euro exclusiv TVA.
Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de
21.07.2020 ora 14:00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunul mobil
nu se va adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 28.07.2020
si 04.08.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si
in aceleasi conditii. 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.
Caietele 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. Costul unui caiet de
sarcini este de 300 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.
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia
din data de 14.07.2020 Debitorul SC
D&G Agricolture Enterprise SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, cu sediul
în Dr. Tr. Severin, str. Eroii de la Cerna nr.
5, jud.Mehedinti, J25/272/2006,
CIF: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 asociat coordonator Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la preturile
stabilite prin Raportul de Evaluare nr.
20/24.02.2020 si Raportul de Evaluare nr.
21/24.02.2020, 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 114.290,00 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 650.250,00
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 186.470,00 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 201.960,00
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 257.040,00 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 980.870,00
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 173.195,00 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 277.950,00
Euro. Total suprafata de teren si vita de
vie valorificata in bloc - 928.351 mp; Total
valoare stabilita prin Raportul de
Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de
evaluare nr. 21/24.02.2020 pentru suprafata de teren si vita de vie de 928.351 mp
este in suma de 2.842.025 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
14.07.2020, 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 13.07.2020
orele 17:00 a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru bunul imobil pe
care intentioneaza sa-l achizitioneze
precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 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, 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, Administror
judiciar, Consultant Insolvenţă Sprl
Filiala Timis, Prin Serban Valeriu
l SC Drumuri Si Poduri Prahova SA
societate aflata in faliment prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie
publica a bunurilor imobile, astfel cum
sunt identificate si evaluate in rapoartele
de evaluare a imobilelor cu pret de pornire
al licitatiei redus la 50% din cel stabilit in
rapoartele de evaluare, respectiv:cladirea
P+2E situata in localitatea Filipestii de
Padure, jud.Prahova , la pretul de 30.555
lei fara TVA, daca este cazul ( constructia
este amplasata pe un teren care nu este
proprietatea societatii) ; terenul intravilan
in suprafata de 4613 mp situat in loc.
Draganesti, sos.DJ 101 F, Km.20+130
jud.Prahova, la pretul de 24.200 lei fara
TVA. Licitatia publica are loc in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
12.02.2020 si a regulamentului de participare la licitatie pentru bunurile imobile.
Pentru bunurile imobile lichidatorul judiciar intocmeste caiet de sarcini pentru
cladirea P+2E situata in localitatea Filipestii de Padure in cuantum de 1.000 lei +
TVA si pentru terenul intravilan situat in
loc.Draganesti in cuantum de 2.000 lei +
TVA.Totodata se vor organiza licitatii
publice si pentru bunurile mobile care se
mai afla in patrimoniul debitoarei cu pret
de pornire al licitatiei redus la 75% din cel
stabilit din raportul de evaluare.Pentru
bunurile mobile se achita taxa de participare la licitatie in cuantum de 10% din
valoarea bunurilor.Contravaloarea caietelor de sarcini pentru bunurile imobile si
taxa de participare se achita fie la sediul
lichidatorului judiciar in numerar ,fie in
contul acestuia. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 16.07.2020,
20.07.2020, 22.07.2020, 23.07.2020,
27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2020,
30.07.2020, 04.08.2020, 05.08.2020, orele
12:00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la
telefon 0344104525.
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 Tătăruși, comuna Tătăruși, strada
Alexandru Vasiliu-Tătăruși, nr. 104,
județul Iași, telefon/fax 0232.722.828,
e-mail: primaria_tatarusi@yahoo.com, cod
fiscal 4541408. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Clădire Baie Comunală în suprafață
construită de 81,20mp și teren aferent în
suprafață de 235,80mp, ce aparțin domeniului public al comunei Tătăruși, județul
Iași, situate în str.Alexandru Vasiliu-Tătăruși, satul Tătăruși, comuna Tătăruși,
județul Iași, cu destinaţie activități farmaceutice, conform H.C.L.Tătăruși
nr.64/26.05.2020 și temeiului legal:
O.U.G.57/2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
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pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Registratură. 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: Se poate obține de la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei
Comunei Tătăruși, strada Alexandru
Vasiliu-Tătăruși, nr. 104, județul Iași. 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: 50Lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei
Comunei Tătăruși. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 30.07.2020, ora
12:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
31.07.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Tătăruși, Compartimentul Registratură,
strada Alexandru Vasiliu-Tătăruși, nr. 104,
județul Iași. 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:
03.08.2020, ora 10:00, Primăria Comunei
Tătăruși, strada Alexandru Vasiliu-Tătăruși, nr. 104, județul Iași. 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
Iași, Palatul de Justiție din Iași, Iași,
Strada Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,
telefon 0232.403.642, 0332.403.647, fax
0232.219.660, 0332.435.700, e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 09.07.2020.
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: Județul Sibiu,
prin Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în
Sibiu, strada General Magheru, nr. 14,
județul Sibiu, cod poștal 550185, telefon
0269.217.733, fax 0269.218.159, email:
județ@cjsibiu.ro, cod fiscal 4406223. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie vândut: imobil proprietate privată a
Județului Sibiu, situat în sat Boarta nr.
157, comuna Șeica Mare, identificat în CF
103726 Șeica Mare: teren în suprafață de
3.690mp, cu construcție DS+P, 1 nivel,
suprafața construită la sol 470mp, suprafața desfășurată 880mp, conform
H.C.J.98/28.05.2020 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul Consiliului Județean Sibiu -Centrul
de Informații pentru Cetățeni sau de pe
site-ul: www.cjsibiu.ro/achizitii. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului,

GATA!
Simplu, nu?

de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Se poate obține
de la Serviciul Patrimoniu și Investiții din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, str. Gral Magheru,
nr. 14, județul Sibiu. 3.3. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 17.07.2020, ora
12:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
31.07.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Consiliul Județean
Sibiu, str. Gral Magheru, nr. 14, județul
Sibiu, Centrul de Informații pentru Cetățeni. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 31.07.2020, ora
11:00, Consiliul Județean Sibiu, str.Gral
Magheru, nr.14, județul Sibiu, Sala mică,
etaj 1. 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 Sibiu, Sibiu, str.
Ocnei, nr. 33, județul Sibiu, telefon
0269.217.104, fax 0269.217.702, e-mail:
tribunalul.sibiu@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 09.07.2020.
l Comuna Movileni, cu sediul în comuna
Movileni, judeţul Galaţi, cod poștal
807195, telefon 0236.823.002, fax
0236.823.006, cod fiscal 3814747, e-mail:
primaria.movileni@yahoo.com, organizează închirierea prin licitaţie publică a
unui spaţiu - Cabinet medical în suprafaţă
de 77mp, situat în imobilul Dispensarului
medical al Comunei Movileni, judeţul
Galaţi, din totalul de 154mp, aparținând
domeniului privat al UAT Comuna Movileni, judeţul Galaţi, în data de 31.07.2020,
ora 10:00. Preţul de pornire la licitaţie este
de 0,87Euro/mp/lună. Data limită de
depunere a ofertelor: 31.07.2020, ora 9:30,
la sediul Primăriei Comunei Movileni.
Documentaţia necesară pentru elaborarea
și prezentarea ofertelor se pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei
Comunei Movileni, judeţul Galaţi. Relaţii
suplimentare la tel.0236.823.002 sau la
sediul Primăriei Comunei Movileni,
judeţul Galaţi.
l Comuna Urzicuța anunță concesionarea prin licitație publică a imobilului
teren intravilan în suprafață de 10.000mp,
situat în Tarla 77, Parcela 95/2, teren aparținând domeniului privat al Comunei
Urzicuța, sat Urzicuța, în data de
28.07.2020. Informații suplimentare la
telefon: 0251.317.619 -Compartimentul
Juridic.
l Comuna Urzicuța anunță concesionarea prin licitație publică a imobilului
teren intravilan în suprafață de 7.042mp,
situat în Tarla 47, Parcela 50, teren aparținând domeniului privat al Comunei Urzicuța, sat Urzicuța, în data de 28.07.2020.
Informații suplimentare la telefon:
0251.317.619 -Compartimentul Juridic.
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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: Direcția
Servicii Publice, Sport și Agrement, Botoșani, strada Codrului, nr. 16, județul Botoșani, telefon/fax 0331.710.613,
0331.710.614, e-mail: secretariat@dspsabotosani.ro, cod fiscal RO25973921. 2. Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: 13 spații cu suprafața totală de
742,030mp, conform caietului de sarcini,
sub Tribuna Stadionului Municipal din
Municipiul Botoșani, aparținând domeniului public al Municipiului Botoșani,
conform H.C.L. 112/30.04.2020 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, prin intermediul Serviciului Financiar Contabilitate. 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: Se poate obține de la
Serviciul Financiar Contabilitate, str.
Codrului, nr. 16, Botoșani, județul Botoșani. 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: 100Lei/exemplar, se achită numerar
la casieria Direcția Servicii Publice, Sport
și Agrement Botoșani, str.Codrului, nr.16,
Botoșani, județul Botoșani. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
20.07.2020, ora 16:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 03.08.2020, ora 16:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Serviciul Financiar Contabilitate, Botoșani, str.Codrului, nr.16, județul Botoșani.
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:
04.08.2020, ora 10:00, Sala Polivalentă
„Elisabeta Lipă”, Botoșani, str. Mihai
Eminescu, nr. 15A, județul Botoșani. 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 Botoșani, Strada Maxim Gorki, nr.8,
județul Botoșani, telefon 0231.511.739, fax
0231.531.832, e-mail: tr-botosani@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.07.2020.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator

judiciar al G.S.C. Eco Construct SRL,
desemnat prin incheierea de sedinta din
data de 20.06.2017 pronuntata in dosar
nr. 17679/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a Civila,
anunta scoaterea la vanzare a bunului
mobil aflat in proprietatea G.S.C. Eco
Construct SRL, constand mijloc de transport compus din autoturism Peugeot 307,
VF33CNFUK83874116, 2004, Benzina,
1587 CC/ 80 Km, in valoare de 540 euro
fara TVA. Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in
data de 21.07.2020 ora 14:00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunul
mobil nu se vor adjudeca la termenul de
licitatie stabilit, se vor organiza alte 9
(noua) licitatii saptamanale in datele de
28.07.2020, 04.08.2020, 11.08.2020,
18.08.2020, 25.08.2020, 01.09.2020,
08.09.2020, 15.09.2020, 22.09.2020 la
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii.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. Caietele
de sarcini se pot achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 200 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.

PIERDERI
l SC Pagrimol Agro SRL, J06/288/2015,
pierdut certificat constatator. Il Declar
Nul.
l Firma Rpm Trip SRL, RO38736773, a
pierdut toate actele originale ale societății.
l Subscrisa Service Electro-Team SRL,
cu sediul în București, sector 6,
J40/21946/1992, CUI:2630592, declară
pierdut Certificat constatator eliberat
conf. Declarației pe proprie răspundere
nr.5266 din 09.01.2012, emis în temeiul
Legii 359/2004 de către ORC-TB. Se
declară nul.
l Pierdut și declar nul atestat de psiholog
clinician eliberat de Colegiul Psihologilor
din București, data 21.12.2018 cu nr. 4400,
nume Dimcescu Alina Iulia și atestat de
liberă practică declar pierdut și nul în
specializarea Psihologie aplicată în domeniul Securității Naționale, data
21.12.2018, nr. atestat 4697.
l Pierdut certificat de înregistrare fiscală
(CIF): 35744844, al Partidului Românilor

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
de Pretutindeni, adresa: Municipiul București, str.Cozla, nr.6, Bl.A8, Etj.3, Ap.38. Se
declară nul.
l Pierdut legitimație de călătorie pe
numele Lungu George Alexandru, eliberat
de Universitatea Transilvania din Brașov,
Facultatea de Silvicultură și Exploatări
Forestiere. Îl declar nul.
l Pierdut atestat producător seria VN
0245320 și carnet de comercializare a
produselor din sectorul agricol seria 7VN
de la nr. 9438561 la nr. 9438600 eliberate
pe numele Marin Simona - Monica, eliberate de Primăria Garoafa, jud. Vrancea.
Se declară nule.
l Pierdut Certificat de înregistrare seria
B, nr. 1453021 emis de O.R.C. Constanţa
la data de 14.04.2008 şi Certificat constatator nr. 11010 din 06.03.2007- tip activitate autorizată la terţi, Certificat
constatator nr. 11010 din 06.03.2007pentru sediu, aparţinând S.C. CLC
Project Consulting SRL Constanţa,
număr înregistrare O.R.C. J13/812/2007,
C.U.I. 21309123.
l 3S Clinical & Laboratory Research
SRL, J40/7331/1999, CUI RO 12068891,
pierdut original certificat constatator nr.
177332 din 4.05.2011 eliberat de Registrul
Comerţului pentru adresa din Bucureşti,
Complex Multifuncţional Grand, Calea
13 Septembrie, nr. 90, et. 2, cam. 2.14.1,
sector 5; declar nul.

