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URGENT!!! AVI-AD Adult Education angajează îngrijitoare bătrâni și asistente medicale
pentru Irlanda. Ne puteți contacta la numărul de
telefon: 0746.732.175.
SC Amiprod Wood SRL, având CUI: 6908315,
cu sediul în Sat Vînători- Neamț, Comuna Vînători- Neamț, Județul Neamț angajează: manipulant
mărfuri cod COR 933303- 2 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul industriei prelucrătoare. Selecția are loc
în data de 13.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.
SC Dako Distribution SRL, având CUI:
13881476, cu sediul în Constanța, Strada Ostrov,
Nr.3, (Lot 2, Bloc Locuințe C2, Mansardă), Apartament 12, Județul Constanța angajează:
muncitor necalificat la asamblarea și montarea
pieselor cod COR 932906- 4 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul comerțului. Selecția are loc în
data de 13.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.
SC Doladela Company SRL, având
CUI:8536927, cu sediul în Municipiul Galați,
Strada Brăilei, Nr.255, Județul Galați angajează:
reglor mașini unelte cu cod COR 722307- 2
posturi, lăcătuș mecanic cu cod COR 721410- 2
posturi, finisor laminate cu cod COR 812144- 4
posturi, presator metale la rece cu cod COR
721412- 2 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
metalurgiei. Selecția are loc în data de 13.12.2021,
ora 10.00, la sediul societății.
Având în vedere prevederile din Legea nr.
153/2017 și ale art. 7 din H.G. nr. 286/2011 Centrul
Cultural Județean Arad organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante,
în regim contractual, pe durată nedeterminată: un post de casier la Compartimentul Financiar-Contabilitate; - un post de economist debutant
la Compartimentul Financiar-Contabilitate.
Condiţiile specifice de ocupare a casier la
Compartimentul Financiar-Contabilitate sunt: Studii de specialitate: studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; - Cunoașterea unei limbi
de circulație internațională - minim nivel mediu; Cunoștinţe operare PC – nivel mediu; - Vechime
totală în muncă – 3 ani; - Posesor permis de
conducere categoria B; - Abilități de comunicare; Disponibilitate pentru lucrul peste program.
Condiţiile specifice de ocupare a postului de
economist debutant la Compartimentul Financiar-Contabilitate: Studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; - Cunoașterea unei limbi
de circulație internațională - minim nivel mediu; Cunoștinţe operare PC – nivel mediu; - Vechime

minimă în specialitatea studiilor – 0 ani; - Posesor
permis de conducere categoria B. Concursul se
organizează la sediul Centrului Cultural Judeţean
Arad, în data de 04.01.2022 ora 10, proba scrisă,
iar în data de 06.01.2022, ora 10, proba de interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
până în data de 23.12.2021, ora 14, la Centrul
Cultural Județean Arad, camera 01. Persoană de
contact – Crișan Silvia, tel. 0357/405386.

tiințe operare bază date, edusal, forexebug. 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 Grădiniței cu Program
Prelungit „Semenic” Reșița. Relaţii suplimentare
la sediul: Grădiniței cu Program Prelungit
„Semenic” Reșița, persoană de contact: Cordoș
Maria, telefon 0741.093.902.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Moldova”, cu sediul în loc.Mădârjac, comuna
Mădârjac, județul Iași, CP 707290, CIF: 38229967,
organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante, de: -1 post de șef compartiment de audit public intern la Compartimentul de
audit public intern din cadrul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Moldova”, perioadă
nedeterminată, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Depunerea
dosarelor se va face în perioada 13.12.202124.12.2021, între orele 08.00-16.00, la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Moldova”;
-Proba scrisă în data de marți 04.01.2022, ora
10.00; -Proba practică în data de joi 06.01.2022,
ora 10.00; -Interviu în data de joi 06.01.2022, ora
11.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență, se stabilesc în conformitate cu
nomenclatoarele domeniilor și specializărilor din
învățământul universitar de lungă durată și scurtă
durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de
studii universitare de licență, a specializărilor și
programelor de studii din cadrul acestora;
-Vechime în specialitatea studiilor minimum 9 ani;
-Cunoștințe operare calculator (Word, Excel,
Internet Explorer, Power Point); -Posesor de
permis de conducere, cat.B, constituie un avantaj.
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 Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Moldova”. Relaţii suplimentare
la sediul: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Moldova”, persoană de contact: Petrică
Feopenta, telefon 0769.226.585.

CITAŢII

Grădinița cu Program Prelungit „Semenic” cu
sediul în municipiul Reșița, str.Sportului, nr.2G,
judeţul Caraș-Severin, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-administrator financiar contabil 0,5 post vacant,
contractual, perioadă nedeterminată, conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 03.01.2022, ora
10.00; -Proba interviu în data de 03.01.2022, ora
13.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare; -vechime: minim 1 an în
domeniu de specialitate; -constituie avantaj cunoș-

Intimatul pârât Airinei Claudiu Alexandru este
citat pentru data de 10.12.2021, ora 09.40 la TMF
Brașov, apelanta reclamantă fiind Moaca Madalina Andreea, dosarul având ca obiect încuviințare
nume minor.
Melcioiu Florin Horațiu, domiciliat în Roșiorii de
Vede, este citat în calitate de pârât în dosarul nr.
1755/292/2021, la Judecătoria Roșiorii de Vede în
data de 26.01.2022, având ca obiect stabilire domiciliu
minor în contradictoriu cu Mocanu Mădălina Elena.
Banici Eva, Herbert Rozalia, Kormendi Maria,
Glodics Ioan Mihai, Suba Etulia și Podelenszki
Maria sunt citați în dosarul nr. 3205/182/2006 la
Tribunalul Maramureș în 13.01.2022.
Numitul Peter Aron, născut la data de 7 iulie
1915, cu ultimul domiciliu cunoscut în com.Șimonești, sat Bențid, nr. 76, jud. Harghita, este citat în
dosar nr.2326/268/2021 al Judecătoriei Odorheiu
Secuiesc, având ca obiect declararea judecătorească a morții, în calitate de pârât, pentru data de
31.01.2022, ora 08.30.
Duman Florin, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Pitești, Aleea Naun Râmniceanu nr.2, bl.G1,
sc.C,ap.33, jud. Argeș, este chemat în judecată în
calitate de pârât, la Judecătoria Pitești, în dosarul
nr. 3996/280/2021, având ca obiect “pretenții”, în
data de 21.01.2022, ora 09,30, complet C5-12, sala
3, reclamant fiind Serviciul Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești.
Paratul Raducanu Tudora cu domiciliul in:Revolutiei nr.7, Sat Piteasca, Com.Ganeasa, Jud.
Ilfov, este citat la Judecatoria Buftea in dosar
nr.35744/94/2020, termen 04.02.2022, Complet.
C21, camera sala 2, ora 10.30, Drept comun, in
proces cu E-Distributie Multenia S.A.
Popa Vasile este citat pentru data de 14.12.2021
la Judecatoria Turda în dc. nr.1545/328/2021
având ca obiect succesiune.
Szabo Ana căs. cu Lorinczi Ioan, Szabo Elisabeta, Szabo Irina, Szabo Stefan sunt citați în
16.12.21 la Judecătoria Turda în dc.
nr.3029/328/2020 pentru uzucapiune.

ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj. Debitorul S.C.
LEVAN FRUCT S.R.L. prin curator special
avocat Dragus Amelia Maria este citată la Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr.
125/1285/2021, sala 102, Complet nou falimente
3, pentru ziua de 25.01.2022, ora 8.00, în proces
cu reclamanta Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Cluj Napoca reprezentată
prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Cluj, în calitate de creditor al debitoarei,
cu sediul în Cluj Napoca, P-ţa. Avram Iancu, nr.
19, jud. Cluj, pentru Fond - procedura insolvenţei societăţi cu răspundere limitată.
In dosarul 1337/838/2020 al Judecatoriei
Liesti, publicam dispozitivul Sentintei Civile
577/20.07.2021, astfel cum a fost indreptat prin
Incheierea din 10.08.2021, prin care s-a dispus:
”Admite cererea de chemare in judecată formulată de către reclamanta Stoica (fostă Popa)
Alida în contradictoriu cu pârâtul Popa
Neculai, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Tudor Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați, născut la data de
22.06.1953. Declară moartea numitului Popa
Neculai, fiul lui Ioniță și Ecaterina, născut la
data de 22.06.1953 în localitatea Tudor Vladimirescu, naștere înregistrată sub nr.78 la data
de 28.06.1953 în Registrul stării civile din
cadrul Primăriei comunei Tudor Vladimirescu,
județul Galați, stabilind data morții în
28.11.2009, ora 24.00. In temeiul disp. art. 947
al.1 c.p.civ, dispune ca dispozitivul prezentei
hotarari, ramasa definitiva, sa fie afisat timp de
2 luni la sediul Judecătoriei Liești, la sediul
Primariei Tudor Vladimirescu, județul Galati si
la ultimul domiciliu al paratului. In temeiul
disp. art. 947 al.3 c.p.civ, dispune ca dispozitivul
prezentei hotarari, cu mentiunea ca hotararea a
ramas definitiva, sa fie comunicat Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Galati, pentru a inregistra moartea. In
temeiul disp. art. 947 al.4 c.p.civ, dispune ca
dispozitivul prezentei hotarari sa fie notat in
cartea funciara.

DIVERSE
Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina
reprezentata prin practician in insolventa
Ciulianu Elena Cozmina, anunta prin prezenta
numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar
al societatii al debitorului Expres Line SRL cu
sediul in București, Sector 4, Str. Cutitul de
Argint, Nr. 72A, Parter, Cod unic de înregistrare
6880770, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/25051/1994, conform Incheierii (hotararii) din data de 25.11.2021 pronunţată de
Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila în

dosarul nr. 1471/3/2021 prin care s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar Cabinetului Individual de Insolventa Monea Mihaela cu lichidatorul
judiciar Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina.
Extras de pe sentința penală nr.238/04.10.2021,
pronunțată de Judecătoria Roșiorii de Vede, definitivă la 19.10.2021 prin neapelare: În baza art.48
alin.1 Cod penal rap.la art.270 alin.3 din Legea
nr.86/2006 privind Codul vamal al României, rap.
la art.35 alin.1-art.36 alin.1 Cod penal la art.396
alin.1, 2 și 10 Cod procedură penală, precum și la
art.136 alin.2 Cod penal art.137 alin.1, 2, 3, 4, lit.b
Cod penal, condamnă pe inculpata Jilavu
Company S.R.L.Roșiorii de Vede, administrată de
Jilavu Emil, la pedeapsă de 10.000Lei amendă
penală, stabilind numărul zilelor amendă la 100 și
suma corespunzătoare unei zile amendă la 100Lei.
În baza art.136 alin.3 lit.f Cod penal, rap.la
art.145 Cod penal aplică inculpatei Jilavu
Company S.R.L.Roșiorii de Vede pedeapsă
complementară constând în obligația de publicare
a hotărârii de condamnare, în extras, într-un ziar
național, trei apariții [câte una pe lună] pe cheltuiala acesteia.
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian
Andreea-Gina, lichidator judiciar al Zonetop SRL
cu sediul în Iași, Bld. Nicolae Iorga, nr.39, bl. H2,
et.1, ap. 10, cam. 1, Iași, J22/269/2013, CUI
31220936, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei societății Zonetop SRL
conform Încheierii nr. 102/02.12.2021 pronunțată
în dosarul nr. 5962/99/2021 (260/2021) aflat pe
rolul Tribunalului Iași. Societatea are obligaţia ca
în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii
insolvenței să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de
creanţe este 17.01.2022. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea
tabelului preliminar este 27.01.2022. Termenul
pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia in
BPI. Termenul pentru publicarea tabelului definitiv este 18.02.2022. Termenul pentru continuarea procedurii este 18.02.2022. Se notifică faptul
că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol,
spațiul nr. 2, în data de 01.02.2022, ora 12:00
având ca ordine de zi: 1.Alegerea comitetului
creditorilor și desemnarea președintelui acestuia;2.
Confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea
remunerației acestuia. Se notifică asociatii societăţii debitoare cu privire la faptul că va avea loc
Adunarea Asociaţilor la sediul lichidatorului
judiciar în data 12.01.2022, ora 12:00, în vederea
desemnării administratorului special.

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Lucrari de suprafata,
foraj, echipare de suprafata si conducta de
amestec sonda 681 Monteoru” propus a fi
amplasat in com. Merei, jud. Buzau. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, str.
Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, pe site-ul APM
Buzau: www.apmbz.anpm.ro si la sediul titularului din Municipiul Buzau, str. Transilvaniei, nr.
1, jud. Buzau. Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul A.P.M. Buzau pe adresa de e-mail:
office@apmbz.anpm.ro.
Anunt de rascumparare actiuni. Societatea
Avicola Bucuresti S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310,
sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/12/1991, avand Codul unic de inregistrare
1551768 („Societatea”), anunta ca in zilele de
15.12.2021, 16.12.2021, 17.12.2021, 20.12.2021 si
21.12.2021 (prima iteratie) si de 05.01.2022,
06.01.2022, 07.01.2022, 10.01.2022 si 11.01.2022 (a
doua iteratie), va derula rascumparari de actiuni
in vederea reducerii capitalului social potrivit
Legii nr. 31/1990, la pretul de 2,50 lei/actiune, in
baza Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii din data de
23.09.2021 publicate in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4200 din data de
12.10.2021. Actionarii interesati sa depuna actiuni
in operatiunea de rascumparare a actiunilor
trebuie sa contacteze Avicola Bucuresti S.A. la
adresa sediului social sau la nr. de telefon
0740.738.862, in zilele de rascumparare, intre orele
14:00-16.00, sau la email florin.dinu@avicolabucuresti.ro, pentru a obtine/depune formularistica
valida de rascumparare de actiuni in vederea
reducerii capitalului social potrivit Legii nr.
31/1990 si/sau a clarifica eventuale nelamuriri si/
sau a verifica stadiul procedurii de rascumparare
de actiuni in vederea reducerii capitalului social si/
sau plata actiunilor aferente rascumpararii. Actionarii interesati pot (i) semna si depune documentatia personal la Registratura Avicola Bucuresti
S.A. in zilele si programul de rascumparare sau sa
(ii) o transmita prin posta sau curier cu semnatura
actionarului atestata de avocat/notar sau (iii) o
transmita la adresa de email florin.dinu@avicolabucuresti.ro, caz in care acestea trebuie sa aiba
atasat sau asociat logic semnatura electronica
extinsa a actionarului, potrivit Legii nr. 455/2001.
Procedura de dobandire de catre Societate de
actiuni proprii in scopul reducerii capitalului
social al Societatii si formularistica necesara
rascumpararii sunt disponibile pe website-ul Societatii www.avicolabucuresti.ro. Dl. Petre-Florian
DINU, Presedinte Consiliul de Administratie

ANUNȚURI
Aceasta informare este efectuata de OMV
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la Administratia
Bazinala de Apa Buzau - Ialomita, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de
“lucrari de suprafata foraj, echipare si conducta
de amestec sonda 681 Monteoru” propus a fi
amplasat in comuna Merei, Judetul Buzau.
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244/519.800, numită
lichidator judiciar conform sentinta nr.
572/06.12.2021, Tribunal Prahova, dosar nr.
3376/105/2021, anunţă deschiderea procedurii
generale a falimentului debitorului Zool Construct
SRL, Comarnic, str. Secariei, nr. 54, jud. Prahova,
J29/1662/2005, CIF 17840096. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 19.01.2022. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 18.02.2022. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este
18.03.2022.
SC Rewe (Romania) SRL, cu sediul în sat
Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Str.
Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, solicită de la Agenția
de Protecție a Mediului, obținerea autorizației de
mediu pentru obiectivul „Supermarket Penny”
amplasat în sat Cumpăna, comuna Cumpăna, Str.
Nucilor, nr. 45, județul Constanța. Persoanele
fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale
contestații sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanța,
strada Unirii nr. 23, telefon 546696.
Pîrlea Laurențiu Cristian, în calitate de reprezentant al titularilor Planului Urbanistic Zonal
(P.U.Z.) «Introducere în intravilan și parcelare
teren pentru Ansamblu rezidențial (locuire și
dotări aferente)» amplasat în județul Constanța,
extravilan comuna Corbu, sat. Corbu, parcela
A575/5, lot 2+3, anunță publicul interesat că s-a
depus documentația în vederea obținerii avizului
de mediu pentru avizarea planului urbanistic
zonal mai sus menționat. Observațiile publicului
se primesc în scris la sediul APM Constanța, str.
Unirii, nr. 23, zilnic, între orele 08.00 – 16.00, în
termen de 18 zile calendaristice de la apariția
anunțului.
Distributie Energie Electrica Romania S.A.-Sucursala Galați, cu sediul in municipiul Galați, str.
Nicolae Balcescu nr.35A, prin SC Power Design
SRL, anunța publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „Modernizare RED 110kV din zona
Smardan-Barboși-Filești-Arcelor Mittal”, propus
a fi amplasat in municipiul Galati, U.A.T.Galati.
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Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate pe pagina de internet a autoritații
competente pentru Protecția Mediului A.P.M.Galati, apmgl.anpm.ro, la secțiunea Reglementari
-Acordul de mediu -Documentații procedura EIA
și EA -Memorii de prezentare 2021 și la sediul
titularului Distributie Energie Electrica Romania
S.A.-Sucursala Galați, din municipiul Galați, str.
Nicolae Balcescu nr.35A, mun.Galati. Observațiile
publicului se primesc zilnic pe adresa de e-mail:
office@apmgl.anpm.ro
Anunț public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu. S.C. OMV
Petrom S.A. anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: „Lucrari de curatare,
remediere a solului/subsolului si reconstructia
ecologica a amplasamentului Depozit de
produse petroliere Resita, judet Caras Severin”,
propus a fi amplasat in situat in Municipiul
Resita, Calea Timisoarei nr. 19, 2CCF 40434,
40433 Resita, judet Caras Severin. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru protecția
mediului Caras Severin, Resita, str. Petru
Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele
8:00-15:00 si vineri, intre orele 08:00-13:00 si pe
pagina proprie de internet http://www.omvpetrom.com,/ro/marketing-anunturi-publice.
Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorității competente pentru protecția
mediului Caras Severin, Resita, str. Petru
Maior, nr.73.

SOMAŢII
Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei
Arad se afla dosarul nr. 8146/55/2021, cu termen
de judecata la data de 11 iuanurie 2022, avand ca
obiect cererea reclamantei Putaveti Claudia Marioara, cu domiciliul in Arad, Str. Aron Pumnul nr.
10B, judetul Arad, pentru constatatea dobandirii
de catre aceasta a dreptului de proprietate cu titlu
de uzucapiune, asupra suprafetei de 35 mp din
terenul inscris in CF 352110 Arad, situat in Arad,
Str. Herodot nr. 10/C, judetul Arad, proprietatea
tabulara a Creditului National Agricol. Persoanele
interesate pot face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o una de la data
publicarii prezentei somatii.

LICITAŢII
The Bigb Food SRL prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL scoate la vânzare in bloc prin licitaţie
publică o serie de bunuri mobile pentru desfasurarea activitatii de shaormerie: mese de lucru,
aparate pentru shaorma, dulapuri frigorifice,
instalatie incalzire-ventilatie etc. pornind de la
pretul de 29.957,42 lei TVA inclus. Lista completa
a bunurilor se poate studia la sediul lichidatorului
judiciar. Persoanele interesate vor cumpăra caietul
de prezentare de la lichidatorul judiciar și vor
depune documentele de participare la licitaţie cu
cel putin o zi inaintea datei licitatiei, ora 15.00.
Licitatia va avea loc in data de 16.12.2021, ora
11.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în data de 22.12.2021 la
aceeași oră, în același loc.

U.A.T. Comuna Probota, comuna Probota,
județul Iași, CUI 4540364, telefon 0232/297572,
email: primariaprobota@yahoo.com; Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al
României-28.10.2021; Criteriile de atribuire a
contractului de închiriere sunt: -Cel mai mare
nivel al chiriei- 40%; -Capacitatea economico-financiară a ofertanților- 20%; -Protecția mediului
înconjurător- 20%; -Condiții specifice impuse de
natura bunului închiriat- 20%. Numărul ofertelor
primite și a celor declarate valabile: două oferte
primite și două declarate valabile. Oferta declarată câștigătoare: Piu Mihai Cosmin, sat Probota,
comuna Probota, județul Iași; Durata fiecărui
contract: 49 ani; Litigiile se soluționează de Tribunalul Iași, Strada Elena Doamna, nr.1A; Dată
informare ofertanți privind decizia de stabilire a
ofertei câștigătoare: 23.11.2021.
Almyo S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin
licitatie publica, proprietatea imobiliara situata in
Ploiesti, Str. Corlatesti, nr. 17, Judetul Prahova,
compusa din 3 constructii cu destinatia industriala, dupa cum urmeaza: - Constructia C1-Hala
nr. 1, cu regim de inaltime P, avand o suprafata
construita la sol de 315 mp; - Constructia C2-Hala
nr. 2, cu regim de inaltime P, avand o suprafata
construita la sol de 230 mp; - Constructia
C3-Sediu administrativ, cu regim de inaltime P+1,
avand o suprafata construita la sol de 75 mp,
suprafata utila parter 63,70 mp, suprafata utila
etaj 91,05 mp. Terenul pe care sunt edificate
constructiile mai sus mentionate, are o suprafata
de 7500 mp si nu face obiectul vanzarii. Pretul
total de vanzare este de 117.000 euro, fara TVA.
Licitatia se va organiza la sediul lichidatorului
judiciar in data de 15.12.2021 ora 12:30, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data de
17.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021, 24.12.2021,
03.01.2022, 05.01.2022, 07.01.2022, 10.01.2022,
12.01.2022, 14.01.2022, 17.01.2022, 19.01.2022,
21.01.2022, 24.01.2022, 26.01.2022, 28.01.2022,
31.01.2022, 02.02.2022, 04.02.2022, la aceeasi ora
si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie se
depun in original la sediul lichidatorului judiciar
insotite de toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la lichidatorul judiciar, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
Emalt S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin
licitatie publica, proprietatea imobiliara situata in
Orasul Urlati, Str. 1 Mai, nr. 10E, Judetul Prahova,
reprezentata de constructia C1 - Magazin materiale de constructii, imobil neinscris in Cartea
Funciara – fara numar cadastral, regim inaltime
Parter, cu suprafata construita desfasurata de
132,10 mp. Terenul pe care este edificata
constructia mai sus mentionata, nu face obiectul
vanzarii. Pretul total de vanzare este de 61.502
euro, fara TVA. Licitatia se va organiza la sediul
lichidatorului judiciar in data de 13.10.2021 ora
11:00, iar in cazul in care bunul nu va fi valorificat,
aceasta este reprogramata pentru data de
14.10.2021, 15.10.2021, 18.10.2021, 19.10.2021,

20.10.2021, 21.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021,
26.10.2021, la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun in original la
sediul lichidatorului judiciar insotite de toate
documentele prevazute in regulamentul de
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii, precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la lichidatorul judiciar, la
numerele de telefon 0723357858/0244597808,
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.
Anunț. Concesionarea imobilului în suprafață
de 1.500 m2, identificat prin C.F. 53304, al localității Săcălășeni, în vederea realizării investiției
„Hangar Aeronave”. 1. Informații generale
privind concedentul, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: 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. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: licitaţie publică în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și ale H.C.L. nr. 95
din 23 noiembrie 2021, privind concesionarea
imobilului în suprafață de 1.500 m2, identificat
prin C.F. 53304, al localității Săcălășeni, în
vederea realizării investiției „Hangar Aeronave”,
proprietate publică a Comunei Săcălășeni. 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: în urma unei cereri scrise a
persoanei interesate depusă la sediul Comunei
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii,
nr. 87, județul Maramureș. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, 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 și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 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: 04/01/2022, ora 14.00. 4.
Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul
de sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 11/01/2022, 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 și locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 12/01/2022, ora.
10.00, la sediul Comunei Săcălășeni, localitatea
Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute și
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: 07/12/2021.
Anunţ licitaţie pentru valorificarea deșeurilor
metalice provenite din vehicule abandonate sau
fără stăpân. Consiliul Local al Municipiului
Galaţi, prin Primăria Municipiului Galaţi Comisia de licitaţie numită prin Dispoziţia
Primarului nr. 3146/17.07.2018, cu sediul în
Galaţi, str. Domnească nr. 54, organizează licitaţie publică, cu strigare, pentru valorificarea
deșeurilor metalice provenite din vehicule abandonate sau fără stăpân. 1. Denumirea și adresa
instituţiei publice organizatoare a licitaţiei:
Primăria Municipiului Galaţi, str. Domnească,
nr. 54, Comisia de licitaţie numită prin Dispoziţia
Primarului nr. 3146/17.07.2018, telefon:
0236/307.718, cod fiscal: 3814810; 2. Locul unde
pot fi văzute bunurile: Galaţi - str. Zimbrului, nr.
1, str. Tunelului, parcarea de tiruri - depozit
primărie. Bunurile, Lot 1 - 52 vehicule și Lot 2 23 vehicule, pot fi văzute până la data organizării
licitaţiei publice deschise, cu strigare; 3. Adresa,
data și ora ţinerii ședinţei de licitaţie, pentru
vânzarea bunurilor: Ședinţa de licitaţie publică,
deschisă, cu strigare, va avea loc în data de
28.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, str. Domnească, nr. 54; 4. Informaţii suplimentare despre bunurile care fac
obiectul vânzării: Email: eugen.mardare@primăriagalati.ro, tel: 0236/307.718 - Mardare Petru
Eugen; 5. Documente necesare pentru înscrierea
la licitaţie: - Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie, în cuantum de 10% din
valoarea totală a bunurilor scoase la licitaţie, în
contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis
la Trezoreria Municipiului Galaţi; - Copie Certificat de Înmatriculare la Oficiul Registrul Comerţului, pentru persoanele juridice române, din care
să rezulte vechimea societăţii participante, de
minim 5 ani; - Certificat constatator emis de
Oficiul Registrul Comerţului; - Certificat de atestare fiscală, emis de Administraţia Finanţelor
Publice, din care să rezulte faptul că participantul nu are datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare fiscală, emis de Direcţia de Taxe
și Impozite Locale, prin care să se ateste faptul că
participantul nu are datorii la bugetul local; Autorizaţie de mediu; - Autorizaţie tehnică
R.A.R.; - Copie act de identitate administraror
sau împuternicire și copie a actului de identitate
pentru persoana care va reprezenta ofertantul.
Documentele de participare la licitaţie se vor
depune în plic sigilat, până la data de 22.12.2021,
ora 13.00, la Registratura Generală a Municipiului Galaţi, str. Domnească, nr. 54.
Anunţ de participare la ședinţa de atribuire a
abonamentelor rămase vacante, pentru locurile de
parcare din parcarea supraetajată aferentă
Blocului R5, Mazepa I, Municipiul Galaţi - Etapa
I. 1. Informaţii generale privind organizatorul:
Denumire: Municipiul Galaţi prin Comisia
desemnată în baza dispoziţiei nr. 1962/20.07.2020,
Cod fiscal: 3814810, Adresa: str. Domnească, nr.
54, Galaţi, Registratură, telefon: 0336/307880,
0336/307718, fax: 0336/461.460, email: mariana.
gugoase@primariagalati.ro, contracte.teren@
primariagalati.ro. Persoane de contact: Gugoase
Maricica Gabriela, Mardare Petru Eugen; 2.

Informaţii privind obiectul ședinţei de atribuire:
Municipiul Galaţi prin Comisia desemnată în
baza Dispoziţiei nr. 1962/20.07.2020, organizează
ședinţă de atribuire pentru locurile de parcare,
rămase vacante în anul 2021, situate în parcarea
de reședinţă supraetajată aferentă blocului R5 din
Mazepa I, în vederea utilizării de către locatarii
imobilelor aferente străzilor Armata Poporului,
Ovidiu, Roșiori și Mărășești. Distribuţia abonamentelor/ locurilor de parcare vacante este următoarea: Parter - 3 Abonamente ECO: ECO8,
ECO11, ECO48; Etajul II - 2 Abonamente
Handicap: E2-D27, E2-30; Etajul III - 2 Abonamente Handicap: E3-D27, E3-D30; Diverse - 1
Abonament Moto: M25. Dimensiunile unui loc de
parcare sunt 2.3 m x 5.0 m. Conform art. 13^1 al
HCL nr. 259/2020 modificată și completată prin
HCL nr. 338/2021, începând cu 01.01.2022 abonamentele ECO vor avea tariful aferent abonamentelor Basic, în care este inclusă încărcarea liberă a
autovehiculelor. Începând cu data de 01.01.2022,
valoarea abonamentului ECO este de 74 lei/lună,
respectiv 888 lei/an (TVA inclus); 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Documentaţia
de participare se poate solicita și obţine de la
sediul Primăriei Municipiului Galaţi din str.
Domnească nr. 54, sau accesând link-ul https://
www.primariagalati.ro /portal/hotarari/ 010620/
HCL%20259.pdf?Open. Documentaţia se eliberează cu titlu gratuit. Cuantumul garanţiei de
participare la procedura licitaţiei va fi comunicat
ulterior, după finalizarea analizării dosarelor
depuse. Dovada achitării garanţiei de participare
va fi prezentată ulterior, în cadrul ședinţelor de
licitaţie publică; 4. Informaţii privind depunerea
documentaţiei: Pentru participarea la ședinţa de
atribuire, persoanele interesate trebuie să depună,
în plicuri sigilate, documentele prevăzute în metodologia de atribuire a abonamentelor pentru
locurile de parcare din parcarea supraetajată
aferentă blocului R5, Mazepa I, Municipiul
Galaţi, aprobată prin HCL nr. 259 din 25.06.2020.
Data limită pentru depunerea documentelor este
28.12.2021, ora 13.00. Adresa la care se pot
depune documentele: Primăria Municipiului
Galaţi, str. Domnească, nr. 54, Registratură. Documentele se vor depune într-un singur exemplar; 5.
Denumirea, adresa și numărul de telefon al
instanţei de judecată competente în soluţionarea
litigiilor apărute: Tribunalul Galaţi, str. Brăilei, nr.
153, jud. Galaţi, tel. 0236/460.333, fax.
0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.
Debitorul SC Analex Catering SRL societate in
faliment, prin lichidator Judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietate
imobiliara –teren intravilan in suprafata de 300
mp si constructie (suprafata construita 123mp)
situat in loc. Mogosoaia, str. Itr. Scolii nr.3, cvartal
18, parcela 5011, jud. Ilfov. Pretul de pornire este
de 32.137 euro (platibil in lei la cursul BNR din
data efectuarii platii). 2.Alte bunuri mobile
(mijloace fixe si obiecte de inventar). Pretul de
pornire este diminuat cu 70% fata de pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare, pentru fiecare
bun in parte (platibil in lei la cursul BNR din data
efectuarii platii). Activelor ce urmeaza a fi valorificate li se va aplica regimul de TVA conform
dispozitiilor Codului Fiscal. Pentru bunul imobil,
pretul Caietului de sarcini este de 3.000 lei +TVA.
Pentru bunurile mobile (mijloace fixe si obiecte de
inventar), pretul Caietului de Sarcini este: -100 lei
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de
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de investigație
investigație și
+TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un pret
de pornire pana la 2.000 lei inclusiv; -500 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri cu un pret de
pornire intre 2.000 lei si 5.000 lei inclusiv; -1.000
lei +TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire intre 5.000 lei si 10.000 lei; -2.000
lei +TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire peste 10.000 lei; Prima sedinta de
licitatie a fost fixata la data de 06.01.2022 ora
15.30 iar daca activele nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc
in urmatoarele date: 13.01.2022, 20.01.2022,
27.01.2022, 03.02.2022, 10.02.2022, 17.02.2022,
24.02.2022, 03.03.2022si 10.03.2022 ora 15.30 la
acelasi pret de pornire. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO54
BUCU 1332 2353 4007 2RON deschis la Alpha
Bank Romania pe seama debitoarei SC Analex
Catering SRL cel tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei
de 10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie a Caietului de
sarcini. -Pretul caietelor de sarcini se achită prin
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam.
504, sector 1. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector
1. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Societatea ITINERA SA Tortona, Sucursala
București, solicită pentru obiectivul „Lărgire la 4
benzi a centurii rutiere a Municipiului București
Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520”- Lot
1- Amenajare nod rutier CB- DN4 (Oltenița)- Km
29+500- km 33+190”, oferte pentru „Mutare
PRM-uri existente și racordare la rețeaua de
gaze”: 1.PRM km32+212, SC Strager, branșament
Dn32; 2.PRM km32+367, Menatwork, branșament Dn63, contor G16, Pieșire= 0,6 bar; 3.PRM
km 32+465, BD Lemtech, branșament Dn32,
regulator FE10, contor G6; 4.PRM km 32+520,
SC Isopan, branșament Dn63, regulator RTG311,
contor G16, Pieșire= 0,6 bar; 5.PRM km 32+690,
SC Delta ACM 93, branșament Dn125; 6.PRM
km 32+040, provizoriu, branșament Dn90. Ofertele vor fi transmise departamentului Achiziții al
societății, pe adresa: Bdul.Metalurgiei, nr.87 sau
pe adresa de mail: mircea.vladescu@itineraspa.ro
Turnătoria Centrala Orion S.A., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare
urmatoarele bunuri mobile: demolator Bosch
GSH27 - nr. inventar 20401, la pretul de 670 lei;

demolator Milwankee - nr. inventar 20400, la
pretul de 379 lei; bormasina Makitta, la pretul de
100,00 lei; feromangan afinare 165 kg, la pretul de
536,25 lei; feromangan standard (mangan
74-75%) 310 kg, la pretul de 542,50 lei; ferosilicomangan 45 kg, 247,50 lei; instalatie Curatire
Primara – nr. inventar 20286, la pretul de
22.413,95 lei. Inscrierea la licitatie se poate efectua
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0723.357.858/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatiile se vor organiza in data de
15.12.2021, ora 11:30, iar in cazul in care bunurile
nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata
pentru data de 17.12.2021, 20.12.2021, 22.12.2021,
24.12.2021, 03.01.2022, 05.01.2022, 07.01.2022,
10.01.2022, 12.01.2022, 14.01.2022, 17.01.2022,
19.01.2022, 21.01.2022, 24.01.2022, 26.01.2022,
28.01.2022, 31.01.2022, 02.02.2022, 04.02.2022.
M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde
prin licitatie publica, proprietate imobiliara
situata in Comuna Bănești, Punct Ciuperceasca,
tarlaua 51, parcela Pd (Cc) 1357, 1375, Judeţul
Prahova, compusa din: teren extravilan, cu destinatia curti constructii, în suprafaţă măsurată de
7.740 mp; Constructia C1 – Pensiune, în suprafaţă
construită desfasurata de 413,45 mp; Constructia
C 2 – Terasa cu copertina de lemn, în suprafaţă de
122,85 mp; Constructia C3 – Terasa din lemn –
structura deschisa, în suprafaţă de 275 mp;
Constructia C4 – Anexa grupa sanitar, în suprafaţă construită de 41,79 mp; Platforma din dale
colorata, în suprafaţă de 148,82 mp. Pretul de
pornire al licitatiei, pentru proprietatea imobiliara
mai sus mentionata este de 246.722 euro, fara
TVA. Licitatia se va tine la sediul lichidatorului in
data de 15.12.2021, ora 14.00, iar in cazul in care
proprietatea imobiliara nu se va vinde, licitatia se
va tine in data de 17.12.2021, 20.12.2021,
22.12.2021, 24.12.2021, 03.01.2022, 05.01.2022,
07.01.2022, 10.01.2022, 12.01.2022, 14.01.2022,
17.01.2022, 19.01.2022, 21.01.2022, 24.01.2022,
26.01.2022, 28.01.2022, 31.01.2022, 02.02.2022,
04.02.2022, la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun in original la
sediul lichidatorului judiciar insotite de toate
documentele prevazute in regulamentul de
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la lichidatorulul judiciar,
la adresa mai sus mentionata, la numerele de
telefon 0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

Anunţ de participare la licitatie publica. 1.
Informatii generale privind proprietarul: Consiliul
Local Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa:
Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str.Republicii,
Nr.89, Nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939;
e-mail: urbanismprimariababadag@gmail.com. 2.
Informatii generale privind obiectul vanzarii: –
Constructie C5 Anexa, situata in extravilan T2 P7,
cu suprafata construita de 360 mp. 3. Informatii
privind documentatia de atribuire: 3.1. Compartimentul responsabil din cadrul proprietarului:
Serviciul Urbanism din cadrul Primariei orasului
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.2. Documentatia de
atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in mod
gratuit. 3.3. Data limita pentru solicitarea clarificarilor 22.12.2021. 4. Informatii privind ofertele:
4.1 Data limita de depunere a ofertelor:
03.01.2022, ora 10,00 la secretariatul Primariei
orasului Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag,
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de deschidere va avea loc in data de 05.01.2022, ora 10.00 la
sediul Primariei orasului Babadag, str. Republicii,
nr.89. 6.Informatii privind instanta competenta in
solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se
depun in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul proprietarului,mentionat la punctul 1, iar actiunea in justitie se
introduce la sectia de contencios administrativ a
Tribunalului Tulcea in termen de 30 zile. 7.Data
transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile abilitate in vederea publicarii: 08.12.2021
Anunţ privind initierea procedurii de concesiune prin licitație publică a trupului de pășune în
suprafață de 577ha, ce aparține domeniului
public al comunei Andreiașu de Jos. 1.Organizatorul licitaţiei: Primăria Andreiașu de Jos, cu
sediul în comuna Andreiașu de Jos, județul
Vrancea, telefon: 0374.054.984, fax: 0374.096.567,
e-mail: primariaandreiasuvn@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
Concesionarea trupului de pășune în suprafață de
577 ha, aflată în administrarea Comunei Andreiașu de Jos, județul Vrancea. 3.Data desfășurării
și ora deschiderii ofertelor: 28 decembrie 2021,
ora 12.00. 4.Locul și data depunerii ofertelor
respectiv a desfășurării licitaţiei: Primăria Andreiașu de Jos, cu sediul în comuna Andreiașu de
Jos, județul Vrancea. 5.Tipul licitaţiei: licitaţie
publică în plic închis. 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.12.2021, ora 11.00. 7.Data
și ora-limită până la care pot face depunerea
ofertelor: 28.12.2021, ora 10.00. 8.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: 8.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: la sediul primariei
Andreiașu de Jos, Județul Vrancea.
8.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
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atribuire: secretariatul primăriei Andreiașu de
Jos, Județul Vrancea. 9.Informaţii privind ofertele: 9.1.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 10.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax
și/sau adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Judecătoria Focșani, strada
Republicii, nr. 96, tel.0237.214.000, e-mail: jud-focsani@just.ro. 11.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 06.12.2021.
1.Informații generale privind autoritatea
contractanta, in special denumirea, codul de
identificare fiscala, adresa, numarul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Primaria Comunei Berești-Tazlau, Str. Principala
nr. 43, județul Bacau, telefon/fax 0234/353.000,
e-mail: primariaberesti_tazlau@yahoo.com, cod
fiscal 4353005. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publica, in special
descrierea și identificarea bunului care urmeaza
sa fie inchiriat: 1 camera, hol și 2 grupuri sanitare,
parte a imobilului cu denumirea Cladire atelier
-Scoala Berești-Tazlau cu clasele I-IV, in suprafața totala de 58,85mp, situat in comuna Berești
Tazlau, satul Berești Tazlau, Str. Preot Ioan
Goaga, nr.93, aparținand domeniului public al
Comunei Berești-Tazlau, in vederea desfașurarii
de activitații de stomatologie, conform H.C.L.
nr.69/25.11.2021 și temeiului legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art.332, 333. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regasesc in caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile prin
care persoanele interesate pot intra in posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Primaria Comunei
Berești-Tazlau, Str.Principala, nr.43, județul
Bacau, Compartiment urbanism. 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
urbanism din cadrul Primariei Comunei
Berești-Tazlau, Str.Principala, nr.43, județul
Bacau. 3.3.Costul și condițiile de plata pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 20 lei/exemplar, se achita
cash la Casieria Primariei Comunei Berești-Tazlau, Str.Principala, nr. 43, județul Bacau.
3.4.Data-limita pentru solicitarea clarificarilor:
30.12.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limita de depunere a ofertelor:
07.01.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primaria Comunei Berești-Tazlau, Str.Principala, nr.43, Compartimentul urbanism, județul Bacau. 4.3.Numarul de exemplare
in care trebuie depusa fiecare oferta: intr-un
singur exemplar, in doua plicuri sigilate -unul

exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfașura ședința publica de deschidere a
ofertelor: 07.01.2022, ora 12.00, Primaria
Comunei Berești-Tazlau, Str. Principala, nr.43,
Compartiment urbanism, județul Bacau. 6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente in soluționarea
litigiilor aparute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Bacau, Bacau, Str.Stefan cel Mare,
nr. 1, județul Bacau, telefon/fax 0234/525.211,
email: tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație catre instituțiile abilitate, in
vederea publicarii: 09.12.2021.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă: Comuna Fântânele, jud.Arad, CIF:
3519526, loc. Fântânele, nr.115, jud.Arad, cod
317120, telefon: 0257.456.196, fax: 0257.456.169,
e-mail: primaria.fantanele@yahoo.com. 2.Informații privind obiectul procedurii de licitație
publică: Destinația imobilului, proprietate privată
a comunei Fântânele, situat în loc.Tisa Nouă, CF
307256 -C2, în suprafață de 41 mp, este pentru
introducerea echipamentelor de telecomunicații
specifice necesare funcționării rețelei de date,
voce și televiziune, conform OUG nr.57/2019 și
HCL Fântânele nr.27/24.02.2021. 3. Informații
privind obiectul procedurii de licitație publică:
Imobilul, proprietate privată a comunei Fântânele, este situat în loc.Fântânele, având CF
308760, compus din clădire și teren în suprafață
totală de 715 mp, are destinația de curți-construcții, licitația fiind organizată conform HCL
Fântânele nr. 63/28.05.2021 și OUG nr.57/2019.
4.Informații privind obiectul procedurii de licitație publică: Imobilul, proprietate privată a
comunei Fântânele, este situat în loc.Fântânele,
având CF 308757, compus din clădire și teren în
suprafață totală de 761mp, are destinația de
curți-construcții, licitația fiind organizată
conform HCL Fântânele nr.65/28.05.2021 și OUG
nr.57/2019. 5.Informații privind obiectul procedurii de licitație publică: Imobilul, proprietate
privată a comunei Fântânele, este situat în loc.
Fântânele, cu CF 308755, compus din clădire și
teren în suprafață totală de 1.000mp, are destinația curți-construcții, licitația fiind organizată
conform HCL Fântânele nr.64/28.05.2021 și OUG
nr.57/2019. 6.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietele de sarcini. Documentația pentru licitația publică se poate procura
de la Primăria Comunei Fântânele, nr.115, jud.
Arad, Compartimentul juridic, telefon:
0257.456.169/0257.456.196. Costul documentației:
200Lei/se achită la casierie. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 03.01.2022, ora 12.00.
Data-limită de depunere a ofertelor: 11.01.2022,
ora 12.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Fântânele, loc. Fântânele,
nr.115, jud. Arad. Numărul de exemplare în care

trebuie depusă fiecare ofertă: 1 ex.original. 7.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 12.01.2022, ora
12.00 la sediul Primăriei Comunei Fântânele,
nr.115, jud.Arad.
S.UPS Dragomiresti S.A., cu sediul în Târgoviște, str. Laminorului, nr.2, jud.Dâmbovița, tel./
fax : 0245.217.807, (punct de lucru din comuna
Dragomirești, intrare sat Dumbrava), vinde
următoarele tipuri de țeavă provenite din
dezmembrări: 1.Țeavă D 110X4mm -11ml; preț
unitar -17,3Lei/ml. 2.Țeavă D 115X4mm (galvanizată) -86 ml; preț unitar -18,5Lei/ml. 3. Țeavă D
127X4mm -7ml; preț unitar -20,5 Lei/ml. 4.Țeavă
D 133X4mm -3,9ml; preț unitar -20,5Lei/ml. 5.
Țeavă D 155X6mm -19ml; preț unitar -35 Lei/ml.
6.Țeavă D 170X6mm -5,05ml; preț unitar -39Lei/
ml. 7. Țeavă D 215X7mm -53,1ml; preț unitar -60
Lei/ml. 8.Țeavă D 270X7mm -66ml; preț unitar
-72Lei/ml. 9. Țeavă D 320X7mm -22,8ml; preț
unitar -87 Lei/ml. Detalii suplimentare la
tel.0245.217.807, int.172. Prețul nu include TVA.
Partium Insolvency IPURL, lichidator judiciar
în dosarul nr. 11662/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Macio S.R.L.,
CUI: RO1845585 scoate la vânzare prin licitație
publică: terenuri agricole (Proprietatea este
compusă din 3 parcele de teren având o suprafață totală de 11.846 mp) situate în Sat Betfia,
Județul Bihor, prețul de pornire fiind: 25.999,38
EUR. Licitația va avea loc în 22.12.2021 ora 12:00
la adresa din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor. În caz de nereușită licitația se
reia la data de 29.12.2021 și la data de 05.01.2022,
la același preț de strigare, aceeași oră și aceeași
locație. Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet
de sarcini privind bunurile imobile supuse
prezentei licitații, contra sumei de 500 RON
+TVA, ce va cuprinde și regulamentul de vânzare.
Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o cerere de participare la licitație, inclusă în
caietul de sarcini, cu cel puțin două zile înainte de
termenul licitației stabilit prin anunțul public.
Informații tel: 0359463661 fax: 0359463662.

PIERDERI
Bădină Maria-Ioana, cu domiciliul în București,
str.Dobreni nr.1, bl.P23, sc.6, ap.83, sectorul 6,
aduce la cunoștință pierderea titlului de proprietate nr.5906/6, eliberat la 8 decembrie 1998 de
Prefectura Municipiului București pe numele de
Păpan D.Marioara (decedată).
Pierdut contract de vânzare cumpărare nr.
35773/1994 încheiat între Imobiliara R.A. prin
S.C. Controceni S.A. și Voinea Mariana. Se
declară nul.

