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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
OFERTE SERVICIU
l Primăria Găneasa cu sediul în comuna Găneasa,
Str. Ștefan cel Mare, nr. 34, județ Ilfov organizează în
data de 05.03.2021 concurs recrutare pentru următoarele posturi vacante: Referent- Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ si ȘoferCompartiment Administrativ Secretariat Registratură. Condiţii specifice de participare la concurs
pentru Şofer: studii medii/ generale, vechime în
muncă 3 ani. Condiţii specifice de participare la
concurs pentru Referent: studii medii, vechime în
muncă 1 an. Dosarele se depun la sediul primăriei în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului, respectiv de la data de 11.02.2021 până la
data de 24.02.2021, ora 15:00. Detalii suplimentare la
nr. de telefon: 021.351.30.60, persoană de contact:
Mavrodin Daniela– Referent Asistent, Primăria
Găneasa.
l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul în B-dul
Republicii, nr.40, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două
posturi contractuale vacante: -un post administrator I în cadrul Compartimentului Administrare
piață, târguri, obor -Direcția pentru Administrarea
domeniului public și privat; Condiții de participare:
studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
-minimum 9 ani vechime. -un post casier în cadrul
Compartimentului Administrare piață, târguri,
obor -Direcția pentru Administrarea domeniului
public și privat; Condiții de participare: -studii
medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
-minimum 3 ani vechime. Data-limită până la care
se pot depune dosarele de concurs -26 februarie
2021, ora 16:00; Tipul probelor de concurs, locul,
data şi ora desfăşurării acestora: a) selecţia dosarelor de înscriere - 2 martie 2021; b) probă scrisă- 5
martie 2021 ora 09:00 la sediul organizatorului; c)
interviul - la cel mult 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Informații suplimentare se pot
obține la Serviciul Resurse umane -telefon
0242.515.770, persoană de contact Postelnicu
Larisa.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 4, organizează concurs, cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011, pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale de execuție
vacante: Infirmieră- 6 posturi, studii generale,
vechime în muncă minimum 6 luni; Psiholog- 1 post,
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul psihologiei, aviz
liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor,
treaptă de specializare specialist clinician, fără
condiții de vechime în muncă; Inspector de Specialitate grad IA- 1post, studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licență în domeniul Juridic,
vechime în muncă minimum 6 ani și 6 luni; Îngrijitor2 posturi, studii generale, fără condiție de vechime în
muncă. Concursul se organizează la sediul DGASPC
Sector 4 din Str.Soldat Ion Enache nr.1A, Sector 4, şi
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Bunuri mobile (marca/model)
Bunuri mobile (marca/model)

Masina de plantat
Masina de plantat
Masina de plantat mecanica Ferrari
Masina de plantat mecanica Ferrari
Plug Vogel Noot
Plug Vogel Noot
Cultivator CF5
Cultivator CF5
Plantatoare F – 4 randuri
Plantatoare F – 4 randuri
Plantatoare F – 4 randuri
Plantatoare F – 4 randuri
Masina erbicidat P1012
Masina erbicidat P1012
Culegator de rosii Sandei TH300
Culegator de rosii Sandei TH300
Culegator de rosii Sandei TH300
Culegator de rosii Sandei TH300
Tomato Dumper CPL 60
Tomato Dumper CPL 60
Sistem irigatii Lipia Camp
Sistem irigatii Lipia Camp
Sistem irigatii Cioranca
Sistem irigatii Cioranca
Sistem irigatii Candesti
Sistem irigatii Candesti
Masina de erbicidat purtata
Masina de erbicidat purtata
Grup Electrogen
Grup Electrogen
Sistem irigatii Dealul Viei
Sistem irigatii Dealul Viei
Sistem irigatii Odoba 1+2
Sistem irigatii Odoba 1+2
Sistem irigatii Vernesti
Sistem irigatii Vernesti
Freza mare camp MASSANO
Freza mare camp MASSANO
MODRSE301
MODRSE301

Nr.
Nr.
inventar
inventar
nou
nou

Nr.
Nr.
bucati
bucati

28
28
45
45
51
51
72
72
77
77
78
78
85
85
96
96
114
114
105
105
87
87
88
88
89
89
84
84
59
59
62
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Valoare de
Valoare de
piata/bucata
piata/bucata
- 75%
din valoarea
-de
75%
dinstabilita
valoarea
piata
de
piata
stabilita
prin
raportul
de
prinevaluare
raportul de
evaluare
(euro
fara TVA)
(euro fara TVA)

3.251
3.251
2.226
2.226
917
917
945
945
3.299
3.299
3.299
3.299
801
801
27.357
27.357
27.357
27.357
4.852
4.852
53.229
53.229
53.600
53.600
27.393
27.393
765
765
6.920
6.920
48.370
48.370
45.946
45.946
51.709
51.709
7.215,00
7.215,00
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Valoare
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valoarea
piata stabilita
de
piata
stabilita
prin
raportul
de
prinevaluare
raportul de
evaluare
(euro
fara TVA)
(euro fara TVA)

TOTAL
TOTAL GENERAL
GENERAL

22.757
22.757
2.226
2.226
917
917
945
945
3.299
3.299
3.299
3.299
801
801
27.357
27.357
27.357
27.357
14.556
14.556
53.229
53.229
53.600
53.600
27.393
27.393
765
765
6.920
6.920
48.370
48.370
45.946
45.946
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51.709
7.215,00
7.215,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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398.661
398.661 €
€

Bunurile (echipamente) sunt proprietatea debitoarei APSA AGRISTORE PRIME SITE
Bunurile (echipamente) sunt proprietatea debitoarei APSA AGRISTORE PRIME SITE
S.A. Licitaţia se organizează în data de 05.03.2021, ora 12.00, iar in caz de neadjudecare, in
S.A. Licitaţia se organizează în data de 05.03.2021, ora 12.00, iar in caz de neadjudecare, in
data de 26.03.2021, ora 12.00, la punctul de lucru al debitoarei, situat in situat in localitatea
data de 26.03.2021, ora 12.00, la punctul de lucru al debitoarei, situat in situat in localitatea
Lipia, Cvartal 21, jud. Buzau, CF 23898 (FERMA LIPIA).
Lipia, Cvartal 21, jud. Buzau, CF 23898 (FERMA LIPIA).
Participanţii la licitaţie trebuie să achiziţioneze
Participanţii la licitaţie trebuie să achiziţioneze
participare și să achite garanţia de participare de
participare și să achite garanţia de participare de
031.401.27.18; 0723.452.218.
031.401.27.18; 0723.452.218.

caietul de sarcini, să depună dosarul de
caietul de sarcini, să depună dosarul de
10% din pretul de pornire. Relaţii Tel:
10% din pretul de pornire. Relaţii Tel:

Nr.
Crt.

Model

Motorizare
(combustibil)

Tractor

65

BZ-20-APS

SAME
DEUTZ

Dorado 3.90

motorina

2014

11.185 €

2

75

-

Pongratz

250*130

-

2014

375 €

Nr.
Crt.

Bunuri mobile
(marca/model)

Nr.
inventar
nou

Nr.
bucati

II. Echipamente

Valoare de
piata/bucata 75% din valoarea
de piata stabilita
prin raportul de
evaluare
(euro fara TVA)

Valoare totala
de piata - 75%
din valoarea de
piata stabilita
prin raportul
de evaluare
(euro fara TVA)

3

Motosapa / Combinator F Poker 400

22

1

7.302 €

7.302 €

4

Distribuitor ingrasaminte Jolly

29

1

1.351 €

1.351 €

5

Atomizator tubmatic MK2 C4TR

52

1 Valoare de

3.366
€
3.366 €
Valoare
totala de

6

Motocultivator XB
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7

Nr.
Bunuri
mobile (marca/model)
Sistem
cantarire
osie
Crt.

8

Automat de curatat 43 cm.

9

Curatitor HD
1
Masina de plantat
Masina
de stropit
in sera mecanica
1000 l
2
Masina
de plantat
Ferrari
Sistem
irigatii
Sina
3
Plug
Vogel
Noot

10
11

60

Nr.
Nr.
inventar 73
bucati
nou

95

28
45

107

7
97 1
12 1

piata/bucata
piata
1
1.401
€
1.401 €
- 75% din valoarea
- 75% din valoarea
de
piata
stabilita
de
piata
stabilita
1
2.403 €
2.403 €
prin raportul de
prin raportul de
1 evaluare
1.101 € evaluare 1.101 €
(euro fara TVA)
(euro fara TVA)

1
1

292 €
22.757 €
1.699
€
2.226
€

1

€
91716.644
€
945 € 48 €

77

1

3.299 € 134 €

€
3.299 134
€

78

17,011

1

3.299 € 243 €

€
3.299 243
€

Culegator
de rosii
Sandei
TH300
7
Masina
erbicidat
P1012

85

108 1

1

€
80114.881
€

8
Culegator de rosii Sandei TH300
III. Stocuri
siCulegator
materiale
9
de rosii Sandei TH300

96

1

51
72

14

Multifunctionala
4
Cultivator Canon
CF5
Invertor
TechnologyF – 4 randuri
5
Plantatoare
Iphone
7 128 GB F – 4 randuri
6
Plantatoare

15

13

16

10
Tomato Dumper
CPL 60
Banda
pp150x080
(5km)

17

l Terpea Otniela, Terpea Flaviu, Terpea Daniel,
Terpea David și Terpea Johnathan sunt citați în
calitate de pârâți în dosarul 2232/246/2020 la Judecătoria Ineu în data de 03.03.2021, ora 9:25, camera
1, în proces cu reclamantul Terpea Nelu Nicolae,
cauza având drept obiect succesiune.

22

21
23
24

114

1

292 €
3.251 €
2.226 €1.699 €

1 1
3 1

12

CITAŢII

l Vitel Dumitru cu ultimul domiciliu în sat Orășeni Vale,
com.Curtești, județul Botoșani, este chemat în Judecătoria Botosani, în data de 16.02.2021, în calitate de pârât
în Dosar nr.15509/193/2019, în contradictoriu cu Vitel
Maria și Vitel Petru, având ca obiect partaj succesoral.

Marca

Remorca
auto 2
axe

20

l Numita Badrăgan Genoveva este citată la Judecătoria Roşiori de Vede, jud. Teleorman, în dosarul nr.
558/292/2020 având ca obiect partaj succesiune, cu
termen la 4.05.2021, ora 11:00.

Nr. de
inmatriculare

Pret de pornire
a licitatiei 75% din
valoarea de
piata stabilita
prin raportul
de evaluare
(euro fara TVA)

1

18

l Numitul Chis I.Vasile cu domiciliul necunoscut
este citat in calitate de parat la Judecatoria Satu
Mare la data de 16.03.2021, ora-10:30 in calitate de
parat in dosar C.nr.9319/296/2019.

Nr.
inv.
nou

I. Tractoare si remorci

19

va consta în susținerea unei probe scrise, în data de
09.03.2021, ora 12:00 şi proba interviu în data de
15.03.2021, ora 12:00. Dosarele de concurs se depun
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 4 până la data de
24.02.2021 inclusiv şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia de concurs sunt afişate la
sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 4, din Str.Soldat
Ion Enache nr.1A și pe pagina de internet a
instituției www.dgaspc4.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul DGASPC Sector 4, Str.Soldat Ion
Enache, nr.1A, etaj 1, telefon: 0372.715.100, interior
139, persoana de contact Cudrenco Carmen- Serviciul Resurse Umane- Salarizare, e-mail: resurse@
dgaspc4.ro.

Bunuri
mobile

An
fabricatie
/Data
primei
inmatric.

27.357 €

1

27.357 €

27.357 €

-

3

1

4.852 €

18 €

11
Sistem
irigatii Lipia Camp
Capse
pp
( 2miib.)
12 mulcire
Sistemneagra
irigatii (80,1
Cioranca
Folie
kg)

87

-

1

53.229 €

88

4€

-

1

1

13
Sistem
Etichete
40*70irigatii
aroniaCandesti
nou (13,6 buc)
14
Masina
erbicidat
purtata
Etichete
40*70 de
carton
aronia
(20 buc)

89

-

1

84

-

1

15
Grup Electrogen
Aparat
antiinsecte
16
Sistem irigatii Dealul Viei
Carut cu protap
17
Sistem irigatii Odoba 1+2
Casca JSP
18
Sistem irigatii Vernesti
Iphone 5S 16 GB
Freza mare camp MASSANO
19
TOTALMODRSE301
GENERAL

59
62

TOTAL GENERAL

-

1
1
1
1
1

1
1
36
2
4
3

53.600 €
27.393 €
765 €
6.920 €
48.370 €
45.946 €
51.709 €
7.215,00 €

14.881
€
801
€
27.357 €

105

1

16.644
€
917
€
945 €48 €

45 €

14.556 €18 €
53.229 € 4 €
53.600 €45 €

21 €

27.393 €

68 €

68
6.920 108
€
48.370 €
56
45.946 €
4
51.709 €
372
7.215,00 €

3€
28 €
1€
124 €

765 €

21 €
€
€
€
€
€

63.121 €

398.661 €

Bunurile (tractor, remorca, echipamente, stocuri si materiale) sunt proprietatea
debitoarei APSA
AGRISTORE
PRIME
SITE
S.A. Licitaţia
se organizează
în data de PRIME
05.03.2021,
Bunurile
(echipamente)
sunt
proprietatea
debitoarei
APSA AGRISTORE
SITE
ora 10.00,
iar in caz
de neadjudecare,
in 05.03.2021,
data de 26.03.2021,
de lucru
S.A. Licitaţia
se organizează
în data de
ora 12.00,ora
iar 10:00,
in caz la
depunctul
neadjudecare,
in
al debitoarei,
situat in str.
nr. 36, sat
Capatinesti,
comuna
Maracineni,
Jud.
Buzau
data de 26.03.2021,
oraElesteului,
12.00, la punctul
de lucru
al debitoarei,
situat
in situat in
localitatea
Lipia,MARACINENI).
Cvartal 21, jud. Buzau, CF 23898 (FERMA LIPIA).
(FERMA
Participanţii la licitaţie trebuie să achiziţioneze caietul de sarcini, să depună dosarul de
participare și să achite garanţia de participare de 10% din pretul de pornire. Relaţii Tel:
031.401.27.18; 0723.452.218.

l Subsemnata Olaru (fostă Cuzuc) Cristina Elena
cheamă în dosar nr.9883/333/2019 cu termen la data
de 30.03.2021, ora 09:30, la Judecătoria Vaslui, pe
numitul Cuzuc Claudiu, pentru tăgadă paternitate.
l Eventualii mostenitori ai defunctului Simion
Danut, CNP 1630721400661, decedat la data de

14.12.2020, avand ultimul domiciliu in Municipiul
Bucuresti, sect. 2, str.Pancota nr. 7, bl.13, sc.A, et.3,
ap.11, sunt chemati la Societatea Profesionala Notariala Bucur si Asociatii, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Chisinau nr. 15, bl. A4, sc. 2, parter, ap. 46,
sect.2, in data de 02.03.2021 ora-11:00 pentru a
participa la dezbaterea procedurii succesorale.

ANUNȚURI

SOMAŢII

l Judecătoria Chișineu Criș, Sediu: Chișineu Criș,
str. Gării, nr. 24, județul Arad. Tel.: 0257.350.692.
Emisă la 05.02.2021. Operator 3210/2501. Dosar nr.
2706/210/2020. Emisă la 05.02.2021. Somație. În
dosarul civil cu nr.2706/210/2020 al Judecătoriei
Chişineu Criş, reclamantul Ungureanu Ioan, domiciliat în Şimand, nr. 742, judeţ Arad, solicită a se
constata că a dobândit, cu titlu de uzucapiune,
dreptul de proprietate asupra cotei de 24/96, cotă de
proprietate ce aparţine defunctei Ungureanu Sofia
(una şi aceeaşi persoană cu Ungur Sofia) din imobilul
înscris în CF nr.307074 Şimand, nr.top. 307074.
Reclamanta Popovici Daniela, domiciliată în
Şimand, nr.1086, judeţul Arad, solicită a se constata
că a dobândit, cu titlu de uzucapiune, dreptul de
proprietate asupra cotei de 24/96, cotă de proprietate
ce aparţine defunctei Ungureanu Sofia (una şi
aceeaşi persoană cu Ungur Sofia) din imobilul înscris
în CF nr.306670 Şimand, nr.top.306670. Toţi cei interesaţi în cauză pot formula opoziţii la prezenta
somaţie, în termen de 30 dezile de la publicare şi
respectiv afişarea somaţiei, în dosar cu numărul de
mai sus al Judecătoriei Chişineu Criş. Emis în baza
art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. Termen de
afişare pe o durată de 30 de zile, urmând a se comunica proces verbal de dezafişare care să cuprindă
inclusiv menţiunea dacă au fost formulate sau nu
opoziţii în cauză. Termen de judecată: 03 martie
2021. Preşedinte, Grefier.

DIVERSE
l CII Brănici Marius, administrator judiciar, anunță
că prin Sentința civilă nr. 42/2021 din data de
29.01.2021 pronunțată de Tribunalul Suceava - Secția
a II-a civilă în dosarul nr. 4086/86/2020 s-a dispus
deschiderea procedurii generale de insolvență față de
debitoarea Intervalentin S.R.L., CUI 32346100; RC
J33/786/2013, sediu social: Milișăuți, Str. Ștefan cel
Mare, nr. 101, jud. Suceava. Cererea de creanță se va
depune în două exemplare la Tribunalul Suceava, sub
sancțiunea decăderii, până la data de 12.03.2021.
Termene limită: 29.03.2021 - afișare tabel preliminar;
19.04.2021 - soluționare contestații și afișare tabel
definitiv. Relații la administratorul judiciar CII
Brănici Marius, tel. 0745.821.068.
l SC Seritex SRL cu sediul principal in Arad str.
Cometei FN, tel , 0257 259219 doreste sa obtina autorizatie de mediu pentru sediul principal din Arad,
str. Cometei FN ,unde se desfasoara activitatile Finisarea materialelor textile cod CAEN 1330 avand
ca principale faze ale procesului tehnologic urmatoarele; Serigrafierea materialelor textile . Masurile de
protectie a factorilor de mediu ; - Apa; decantor ;
Aer: ventilatoare , cosuri de fum ,Sol: platforme
betonate Gestiunea deseurilor : Pubele deseuri
menajere; valorificare ; reciclare Substante periculoase dulapuri pardoseala betonata. Observatiile
publicului formulate in scris/informatiile privind
potentialul impact asupra mediului se depun/pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Arad, Splaiul Mures, FN, tel’ 0257 280 331;
0257 280 996 in timp de zece zile lucratoare de la
data publicarii prezentului anunt.
l SC IDP Botanical Pharm SRL cu sediul principal
in Arad str. Petru Pipos nr. 14, tel , 074523200
doreste sa obtina autorizatie de mediu pentru
punctul de lucru din Arad, str. Cuza-Voda nr.36
,unde se desfasoara activitatile - Fabricarea parfu-

www.jurnalul.ro
murilor si a produselor cosmetice(de toaleta) cod
CAEN 2042 avand ca principale faze ale procesului
tehnologic urmatoarele; Cantarire, preparare prin
dizolvare sau emulsionare, omogenizare, divizare.
Masurile de protectie a factorilor de mediu ; - Apa
retea ; Aer: - Sol:podea Gestiunea deseurilor : Pubele.
Observatiile publicului formulate in scris/informatiile privind potentialul impact asupra mediului se
depun/pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Arad, Splaiul Mures, FN, tel’
0257 280 331; 0257 280 996 in timp de zece zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt.
l SC Siena Residence SRL, proprietar al terenului
situat în Orașul Popești Leordeni, str.Biruinței, NC
126410, în suprafață de 8578,00mp, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a
avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Ilfov pentru documentația PUZ „Modificare reglementări aprobate
prin HCL nr.25/2012 în vederea construirii unui
ansamblu de locuințe colective P+4E și spații comerciale”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data 11.02.2021.
Observații și comentarii se primesc în scris la
Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, București, Sector 6, str.Ernest Juvara,
nr.3-5 (tel.021.212.56.93) în termen de 15 zile de la
publicarea prezentului anunț.
l Izoterm Construct SRL, cu sediul în sat Unirea,
oraș Odobești, Str. Libertății, nr. 286C, județul
Vrancea, solicită la APM Vrancea obținerea autorizației de mediu pentru activitățile de Fabricarea
altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. - cod
CAEN Rev. 2 2399 și Depozitări - cod CAEN Rev. 2
5210, ce se desfășoară în cadrul obiectivului „Stație
de mixturi asfaltice” din orașul Odobești, T. 36, P.
585, CF:56741, județul Vrancea, județul Vrancea.
Eventualele propuneri şi sugestii/observații ale publicului privind activitățile menționate se vor prezenta
în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, de
luni până joi între orele 8:00-16:00 și vineri între
orele 8:00-14:00, la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu,
nr.2, telefon: 0237.216.812, unde se poate consulta și
documentația tehnică depusă.
l S.C. M SI I GAS SRL, cu sediul în Sos.Alexand r i e i , n r. 1 9 9 , G i u r g i u , î n r e g i s t r a t a l a
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.RO24382528,
informează pe cei interesaţi ca s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
autovehicule în magazine specializate -Cod CAEN
4730. Desfășurată în Bdul Metalurgiei, nr. 27, Sector
4, București. Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti din Sectorul
6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în
spatele benzinăriei Lukoil ), între orele 09:00-12:00,
de luni până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot
depune la sediul A.P.M.Bucureşti în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunţ.
l S.C. M SI I GAS SRL, cu sediul în Sos.Alexand r i e i , n r. 1 9 9 , G i u r g i u , î n r e g i s t r a t ă l a
O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.RO24382528,
informează pe cei interesaţi ca s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea Comerț cu amănuntul al cărburanților pentru
autovehicule în magazine specializate -Cod CAEN
4730. Desfășurată în str. Zărnești, nr. 2, Sector 4,
București. Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei

pentru Protecția Mediului Bucureşti din Sectorul 6,
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în
spatele benzinăriei Lukoil ), între orele 09:00-12:00,
de luni până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot
depune la sediul A.P.M.Bucureşti în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunţ.
l S.C. Edco One Confort S.R.L., titular al proiectului Construire Hale Depozitare Electrocasnice Si
Birouri-Parter, Imprejmuire, Bazin Vidanjabil, Put
Forat, Platforme Betonate, Utilitati, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către APM Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului: nu se supune evaluării
impactului asupra mediului, pentru proiectul
Construire Hale Depozitare Electrocasnice Si Birouri-Parter, Imprejmuire, Bazin Vidanjabil, Put Forat,
Platforme Betonate, Utilitati, propus a fi amplasat în
Jud. Ilfov, oras Magurele, strada Atomistilor, nr.
45-49, nr.cad. 59690. Proiectul deciziei de încadrare
şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr. 1, în zilele de luni-vineri, precum şi la
următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.
ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina
de internet a autorităţii competente pentru protecţia
mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Administrator unic al SC Incom SA Iași convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data
de 22.03.2021, ora 09:00, la sediul societății, din mun.
Iași, bdul. Poitiers, nr. 2, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și
pierderi și repartizarea profitului pentru anul 2020;
2. Aprobarea raportului administratorului și descarcărea acestora de gestiune pentru activitatea desfășurată în 2020; 3. Aprobarea raportului de audit
pentru anul financiar contabil 2020; 4. Aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și
a planului de investiții pentru anul 2021; 5.Diverse.
În cazul în care din motive de cvorum nu se poate
ține adunarea, aceasta se reprogramează pe
23.03.2021, ora 09:00 la sediul societății, din mun.
Iași, bdul. Poitiers, nr. 2, cu aceeași ordine de zi.
l Societatea Triconf S.A., cu sediul în Bucureşti,
Sector 6, Bd. Iuliu Maniu nr.7, Registrul Comerţului
J40/621/1991, Cod unic de înregistrare 437189, prin
Administrator Unic Acatincai Vasile, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii, ce va avea loc la sediul social al societăţii cu
respectarea prevederilor legale şi statutare referitoare la convocare, la data de 01.03.2021 ora 11:00,
iar în cazul de neîndeplinire cvorum, adunarea se va
întruni în a doua convocare, în acelaşi loc, la data de
02.03.2021, ora 11:00 cu următoarea ordine de zi: 1.
Distribuirea de dividende aferente exerciţiilor financiare anterioare şi stabilirea termenului de plată; 2.
Diverse. La Adunarea Generală a Acţionarilor sunt
iîndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii la data de
referinţă 13.02.2021. Acţionarii societăţii pot participa personal sau prin reprezentant cu procură
specială autentificată.
l Convocarea Adunării Generale Ordinară şi Extraordinară a a Acţionarilor desfăşurată la S.C.
AGROMEC Stoeneşti S.A. în data de 30.03.2021.
Consiliul de administraţie al S.C. AGROMEC Stoe-

neşti S.A., cu sediul în localitatea Stoeneşti, Judeţul
Giurgiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Giurgiu, sub nr. J52/387/1995, C.U.I.
RO7695916, convoacă, în temeiul dispoziţiilor
art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, Adunarea Generală
Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor în data de
30.03.2021, ora 10.00, respectiv ora 11.00, la sediul
societăţii pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul
acţionarilor la data de 10.03.2021 cu următoarea:
ordinea de zi a A.G.O.A.: 1. Discutarea şi aprobarea
situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020,
repartizarea profitului; 2. Prezentarea raportului de
gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul

2020. 3. Prezentarea raportului comisiei de cenzori
pentru anul 2020. 4. Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar din anul 2021; 5. Aprobarea descărcării de
gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul
2020, în baza rapoartelor prezentate. 6. Diverse.
Ordinea de zi a A.G.A.E.: 1. Aprobarea înlocuirii
aportului în natură la capitalul social, reprezentând
teren arabil în suprafaţă de 8,30ha cu o valoare de
74.500 lei, adus la constituirea societăţii de către
Andrei Marian, cu aport în numerar în valoare de
74.500 lei, aport care se va efectua prin virament
bancar la aceeaşi dată. Valoarea capitalului social va
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rămâne neschimbată, respectiv 91.847,50 lei. 2.
Diverse. În cazul în care cvorumul necesar nu se va
întruni la data menţionată, Adunarea Generală
Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor se va ţine la
data de 31.03.2021 la aceleaşi ore şi în acelaşi loc, cu
aceeaşi ordine de zi. Documentele şi materialele
informative referitoare la problemele înscrise pe
ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de
procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.
Acţionarii pot participa la adunarea generală
personal sau prin reprezentanţi în baza unor procuri
speciale, conform dispoziţiilor legale. Procura
specială în original se de legale. Informaţii se pot
obţine la tel. 0722.253.899.

LICITAŢII
l CEC Bank SA - Sucursala Piteşti, cu sediul în
Piteşti, Bd. Republicii, bloc E3b-Centru, județul
Argeș, organizează licitaţie deschisă fără preselecţie
(oferta în plic sigilat), în data de 24.02.2021, ora
12:00, pentru vânzarea autoturismului Dacia Logan
Laureate, proprietate CEC Bank, la preţul minim de
pornire de 6070 lei, cu următoarele caracteristici: nr.
înmatriculare: AG-09-DCE; an de fabricaţie: 2007;
culoare: gri; motor: 1461 cmc; combustibil: motorină;
km parcurşi: 199.000. Dosarul de prezentare se poate
achiziţiona de la sediul Sucursalei CEC Bank Piteşti
contra sumei de 10 lei/dosar - inclusiv TVA, până la
data de 19 februarie 2021, între orele 9:00-15:00.
Autoturismul poate fi vizionat zilnic de luni până
vineri, între orele 09:00 - 15:00, de către persoanele
care au achiziţionat dosarul de prezentare. Detalii la
telefon 0248-218044 / mobil 0735.901.511, persoana
de contact Ioana Dinu.
l Erata La Publicatia De Vanzare Din Data De
21.01.2021: Debitorul GS Investment SRL societate
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare bunul mobil:
Masina de spalat Tonello, 98% Depreciere totala.
-Pretul de pornire al licitatilor pentru bunul mobil
apartinand debitoarei GS Investment SRL reprezinta
40% din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare, respectiv 1.338,4 Euro
Exclusiv TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru
bunul mobil este de 100,00 Lei inclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea
in contul nr. RO38 BREL 0002 0024 7309 0100
deschis la Libra Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei
pentru bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce
poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING
BANK - Sucursala Dorobanti sau in numerar la
sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr. 71, et.5,
cam. 502-505, sector 1. Pentru bunul mobil apartinand debitoarei GS Investment SRL, prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de 28.01.2021, ora

15:00, iar daca bunul nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
04.02.2021; 11.02.2021; 18.02.2021; ora 15:00. Avand
in vedere ca prin anuntul din data de 21.01.2021 au
fost stabilite patru sedinte de licitatie, urmeaza ca
urmatoarea sedinta de licitatie sa aiba loc in data de
25.02.2021 la pretul de pornire reprezentand 40% din
valoarea de piata exclusiv TVA aratata in Raportul
de Evaluare. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Str. Buzesti nr.71, et.5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l Primăria Comunei Bucoșnița, cu sediul în Bucoșnița nr.154, reprezentată legal de primar, organizează
licitație deschisă cu preselecție de oferte scrise, în plic
închis, pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior, în
data de 12.03.2021, ora 10:00 , la sediul primăriei.
Volumul de masă lemnoasă pe picior, din fondul forestier al comunei, care este scos la licitație, este de
474mc lemn, din speciile: -Fag- 429mc; -Conifere-Douglas- 3 mc; -Conifere-Molid- 42 mc; (conform
APV nr.633/2019, nr.632/2019, nr.629/2019 eliberate de
Ocol Silvic Valea-Bistrei). Au dreptul să participe la
licitație, numai agenții economici atestați pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac dovada că
dispun de mijloacele materiale și financiare, precum și
de forță de muncă specializată. Documentația de
atribuire, Caietul de sarcini, se pot procura de la sediul
Primăriei Comunei Bucoșnița, contra sumei de
1.000Lei. Garanția de participare la licitație este de
7.066Lei. Taxa de participare, după preselecție oferte,
este de 5% din valoarea de începere a licitației. Data
limită de depunere a ofertelor este de 08.03.2021, ora
16:00. Preselecția agenților economici înscriși la licitație se va face în data de 09.03.2021 începând cu ora
10:00, la sediul Primăriei Comunei Bucoșnița, nr.154
și la telefon 0255/519.400, fax: 0255/519.423, e-mail:
primaria_bucosnita@yahoo.com.
l CEC Bank S.A. Sucursala Tg-Jiu -str.Tudor Vladimirescu, nr.14, jud.Gorj, organizează în data de
18.02.2021, ora 10.00, licitație deschisă fără preselecție pentru vânzarea unui autoturism Dacia Logan
conform detaliilor următoare: 1.Nr.de înm. GJ 11
SBK, an fabr.2007, primul proprietar, motor
1.461cmc, motorină, 207.944km rulați, culoare Gri
Met, preţul minim de pornire de 4.000Lei. Dosarul
de prezentare se poate achiziționa de la sediul CEC
Bank SA Sucursala Tg-Jiu, contra sumei de 25 lei/
dosar -inclusiv TVA, până la data de 17 februarie
2021, între orele 09:00-16:00. Vizionarea autoturismului se poate face la sediul de mai sus, de către
persoanele care au achiziționat dosarul de prezentare, numai în zilele lucrătoare din perioada 11
februarie-17 februarie 2021 și în intervalul orar
09:00-16:00. Informaţii suplimentare puteţi obţine la
telefon 021.311.11.19 int.30019.
l SC Service Look SRL - în faliment, cu sediul social
în Baia Mare, str. Mărgeanului, nr. 7, județ MM, prin

lichidatorul judiciar Reoinsolv IPURL desemnat de
Tribunalul MM, în DS nr. 6167/100/2013, vinde la
licitație publică la cel mai mare preț oferit următoarele bunuri din averea debitoarei: Telefon fix, cuier,
taburet lemn, cântar electronic; Prețul de pornire la
licitație este 100% din valoarea de evaluare, adică
suma de 980 lei. Participanții la licitație vor achita,
în contul de lichidare al debitoarei, până în ziua licitației, o garanție de 10% din prețul de pornire al
licitației; - Lista cu bunurile și prețul de vânzare
poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar.
Dacă un eventual adjudecatar nu plătește în termen
de 30 de zile diferența de preț, pierde avansul plătit,
urmând a se organiza o nouă licitație. Licitația va
avea loc în data de 12.02.2021, ora 09:00 la sediul
lichidatorului judiciar din Baia Mare, Str. George
Coșbuc, nr. 25A, etaj IV, cam. 38, jud. Maramureș.
Informații suplimentare se pot obține la numerele de
telefon: 0749 803 941 / 0745 503 123
l Conpet S.A. Ploieşti, organizează licitații cu strigare, pentru vânzare de mijloace de transport auto,
țeavă recuperată aflată în magazii și țeavă îngropată
provenite din lucrări de înlocuire de conducte. Ședințele de licitație se organizează astfel: - în fiecare zi de
marți: - ora 10:00 pentru mijloace de transport auto;
- ora 11:00 pentru țeavă recuperată aflată în magazii;
- în fiecare zi de joi, ora 10:00, pentru țeavă îngropată, până la epuizarea stocului. Pentru mijloacele
de transport auto și țeava recuperată din magazii,
garanția de participare la licitație este în cuantum de
10% din valoarea bunurilor pentru care ofertantul a
optat să liciteze, iar taxa de participare la licitație
este de 50 lei. Pentru țeava îngropată garanția de
participare la licitație este în cuantum de 10% din
valoarea acesteia, taxa de participare la licitație este
de 100 lei, iar taxa de vizitare este în cuantum de 600
lei. Taxa de vizitare și taxa de participare sunt
nerambursabile. Garanția de participare se restituie
ofertanților care nu întrunesc condițiile de participare la licitație precum și celor care nu au adjudecat
bunuri la licitație. Taxa de participare, taxa de vizitare și garanția de participare se achită până la data
licitației prin virament în contul deschis la BCR
Ploieşti, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001,
ori cu numerar la caseria societăţii, situată la Dispeceratul Central, str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploiești. Pentru
informaţii privind condiţiile de participare la licitaţie, modelul de contract, lista bunurilor ce fac
obiectul licitaţiei accesați pagina web www.conpet.ro
secţiunea Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri de interes
general. Data limită până la care se poate depune
documentaţia de participare la licitaţie este ziua
anterioară licitaţiei, ora 10:00, la adresa valorificare.
bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor avea loc în zilele
mai sus menționate, la sediul administrativ nr. I, str.
Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.
l Debitorul SC Sangria COM SRL -in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L.,
scoate la vanzare: 1. Terenuri arabile situate in extravilanul comunei 1 Decembrie 1918, satul 1 Decem-
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brie 1918, judetul Ilfov, formate din: -Teren in
suprafata de 1.190mp, amplasat in tarlaua 3, parcela
6/17/45; Pretul de pornire al licitatiei este de 33.379
lei exclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini este de
1.500 lei exclusiv TVA. -Teren in suprafata de
1.260mp amplasat in tarlaua 3/9, parcela 6/17/44.
Pretul de pornire al licitatiei este de 35.322 lei
exclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini este de
1.500 lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea in contul nr. RO77
PIRB 4211 7270 1400 1000, deschis la Piraeus Bank
Romania, Sucursala Panduri, pana la data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al licitatiei si de achizitionarea pana la aceeasi data a Caietelor de sarcini
pentru terenuri. Pretul Caietelor de sarcini poate fi
achitat cu OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING Bank - Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si
Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
cam. 504, sector 1. Prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 25.02.2021, ora 14:00 iar daca
acestea nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de: 04.03.2021,
11.03.2021, 18.03.2021 si 25.03.2021 ora 14:00. 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 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
l Continental 2000 S.P.R.L., în calitate de lichidator
judiciar al Integrator S.A. -în faliment, vinde prin
licitație publică în data de 15 februarie 2021, orele
10:00: -teren și construcție -locuință S+P+1E situate
în București, str.Elena Culcereasa, nr.49A, sect.1, din
care teren în suprafață de 274,38mp și construcție
aferentă 163,75mp -la prețul total de 410.400Euro.
Preț caiet sarcini 3.000Lei+TVA. În caz de neadjudecare licitația se va relua în data de 22.02.2021 și
01.03.2021 în aceleași condiții și la același preț. La
prețul de pornire se adaugă TVA în funcție de legislația în vigoare. Vânzarea va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.
Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru
participarea la licitație este obligatorie achiziționarea
caietului de sarcini. Garanția de participare la licitație este de 20% din prețul de pornire. Informații
prin e-mail contact@continental2000.ro sau la
telefon 0728.137.515 -și pe pagina de internet www.
continental2000.ro
l SC Niral NK SRL, prin lichidator, anunta
vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile si
imobile aflate in patrimoniul societatii, si anume: C1
- Locuinta (magazin), amplasata in localitatea Filipestii de Padure, str. Principala, nr. 448, jud.
Prahova, CF nr. 21125 - C4 Filipestii de Padure, cu o
valoare in cuantum de 57.850 lei fara TVA (terenul
pe care se afla amplasata constructia nu este proprietatea societatii) si Semiremorca Krone SDP 27 PH
10 KSG, cu o valoare in cuantum de 2.125 lei fara

TVA. Licitatia publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 05.08.2019 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul de pornire al
licitatiei pentru bunuri este redus la 50% fata de cel
stabilit in rapoartele de evaluare. Licitatiile vor avea
loc pe data de: 16.02.2021, 18.02.2021, 23.02.2021,
25.02.2021, 02.03.2021, 04.03.2021, 09.03.2021,
11.03.2021, 16.03.2021, 18.03.2021, 23.03.2021,
25.03.2021, 30.03.2021, 31.03.2021, orele 13:00 la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
Bl.33S1 Cab. 7B Et.7. Conditiile de participare si
relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l SC Bomas Distributions SRL prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor aflate
in patrimoniul societatii, respectiv magazine tip
termopan, pretul de pornire al licitatiei fiind redus cu
50% din cel stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile
vor avea loc pe data de: 17.02.2021, 24.02.2021,
03.03.2021, 10.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021,
24.03.2021, 29.03.2021, 31.03.2021, 02.04.2021 orele
12:00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu nr.12, Bl.33 S1, Cab.7B, Et.7, jud.
Prahova. Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: U.A.T.Orașul Berești,
oraș Beresti, strada Trandafirilor nr.28, județul
Galați, telefon 0236/342.329, fax 0236/342.316,
e-mail: beresti@gl.e-adm.ro, achizitii@orasulberesti.
ro, cod fiscal 3346883. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: două
terenuri intravilane, loturile 8 și 9, cu o suprafață
totală de 1.760mp, situate în str. Lt.Iosub Dumitru,
Cvartalul 3/3, Parcela 32, aparținând domeniului
privat al Orașului Berești, județul Galați, conform
H.C.L. 51/23.12.2020 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: prin solicitarea scrisă, de
la sediul Primăriei Orașului Berești. 3.2. Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentația de
atribuire se poate obține de la Compartimentul Licitații și Achiziții publice din cadrul Primăriei Orașului
Berești, strada Trandafirilor nr. 28, județul Galați.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: Costul obținerii
unui exemplar este de 5Lei și se poate achita cu
numerar de la casieria Primăriei Orașului Berești.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
24/02/2021, ora 15:00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 04/03/2021,
ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei

ANUNȚURI
Orașului Berești, oraș Berești, str. Trandafirilor nr.
28, județul Galați. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 05/03/2021, ora 10:00, la
sediul Primăriei Orasului Berești, str.Trandafirilor nr.
28, județul Galați. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, str. Brăilei nr. 153,
județul Galați, telefon 0236/460.333, fax
0236/412.130, email: trgalati@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10/02/2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoana de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Ineu, oraș Ineu, Str. Calea
Republicii, nr. 5, județul Arad, cod poștal 315300,
telefon 0257/511.550, interior 128, fax 0257/511.965,
e-mail: primaria@primariaineu.ro, cod fiscal
3519020. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie vândut: 6
parcele de teren, proprietate privată a Orașului Ineu,
conform H.C.L. nr.19/28.01.2021 și prevederile
O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
art. 363, identificate astfel: 1.teren pentru construcție
înscris în C.F. nr.307154 a localității Ineu, cu nr.Top:
1301-1302/a- 1303/a/1/1/a/2/1/1/32, în suprafață de
465mp, situat în localitatea Ineu, Str.Roma, nr.15,
județul Arad; 2.teren pentru construcție înscris în
C.F. nr.312346 a localității Ineu, cu nr.Top: 13011302/a. 1303/a/1/1/a/2/1/1/38, în suprafață de 450mp,
situat în localitatea Ineu, Str.Aleea Armatei, nr.6,
județul Arad; 3.teren pentru construcție înscris în
C.F. nr.312345 a localității Ineu, cu nr.Top: 13011302/a. 1303/a/1/1/a/2/1/1/40, în suprafață de 450mp,
situat în localitatea Ineu, Str.Aleea Armatei, nr.10,
județul Arad; 4.teren pentru construcție înscris în
C.F. nr.301569 a localității Ineu, cu nr.Top: 13011302/a. 1303/a/1/1/a/2/1/1/44, în suprafață de 450mp,
situat în localitatea Ineu, județul Arad; 5.teren
pentru construcție înscris în C.F. nr.301570 a localit ă ț i i I n e u , c u n r. To p : 1 3 0 1 - 1 3 0 2 / a .
1303/a/1/1/a/2/1/1/45, în suprafață de 450mp, situat
în localitatea Ineu, județul Arad; 6.teren pentru
construcție înscris în C.F. nr.308589 a localității Ineu,
cu nr.Top: 1303-1303/a. 1303/a/1/1/a/2/1/1/51, în
suprafață de 552mp, situat în localitatea Ineu, Str.
Aleea Castanilor, nr.6, județul Arad. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției și a chitanței de la Casieria Primăriei Orașului Ineu, Str.Calea Republicii,
nr.5, județul Arad. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Documentația de atribuire pentru licitație se poate obține de către orice
persoană fizică/juridică interesată, de la Serviciul
Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu din cadrul
Primăriei Orașului Ineu, Str.Calea Republicii, nr.5,
județul Arad. 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, ce se achită numerar la

www.jurnalul.ro
Casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.02.2021, ora 16:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 09.03.2021, ora 16:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Ineu, Str.
Calea Republicii, nr.5, județul Arad, parter, Registratură. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar original,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:
10.03.2021, ora 10:00, Primăria Orașului neu, Str.
Calea Republicii, nr. 5, județul Arad, Sala de ședințe,
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 Arad, Arad, Bd.V.Milea, nr.2,
județul Arad, telefon 0374/491.086, fax 0257/256.484,
e-mail: tr-arad-reg@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 09.02.2021.
l 1. Informaţii generale privind concedentul: denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 93,
comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: teren intravilan sat
Cornești -T72, T74,T75 si intravilan sat Ciurbesti
-T78 comuna Miroslava, jud Iași pentru exploatare în
scop residential. NC; Tarla; suprafața. 79456, 74, 527
mp; 77345, 75, 500 mp; 79026, 78, 481 mp; 79437, 74,
510 mp; 77239, 74, 591 mp; 7944, 74, 622 mp; 79424,
74, 510 mp; 79421, 74, 643 mp; 79429, 74, 645 mp;
79439, 74, 510 mp; 77276, 75, 500 mp; 79481, 74, 512
mp; 77238, 74, 385 mp; 79472, 74, 540 mp; 79477, 74,
717 mp; 79480, 74, 514 mp; 79467, 74, 504 mp; 79466,
74, 551 mp; 79432, 74, 534 mp; 79433, 74, 572 mp;
79447, 74, 560 mp; 79449, 74, 551 mp; 79423, 74, 511
mp; 79427, 74, 510 mp; 79473, 74, 540 mp; 77506, 72,
500 mp; 77537, 72, 466 mp; 77467, 72, 500 mp; 77330,
75, 498 mp; 77333, 75, 500 mp; 77225, 74, 500 mp;
77302, 75, 614 mp; 77327, 72, 500 mp. Redevența: este
de minim: -3,5 lei/mp/an pentru terenuri situate in
T72, -2,5 lei/mp/an pentru terenuri situate in T74 -2,8
lei/mp/an pentru terenuri situate in T75; -3,1 lei/mp/an
pentru terenuri situate in T78. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport hârtie pentru
obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire;
Denumirea şi adresa compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi
se poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări:
23.02.2021, orele 16:00. 6. Informaţii privind ofertele:
Data limită pentru depunerea ofertelor: 02.03.2021,
orele 16:00; Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna
Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul
interior. 7. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 03.03.2021, orele
11:00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi;
8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax, şi
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea

instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios
administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail:
tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
09.02.2021.
l Debitorul SC Tehnosoft SRL - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
C a l e a D u d a s u l u i , n r. 4 9 , j u d . M e h e d i n ţ i ,
CIF:15331886, J25/131/2003, în dosar nr.
5237/101/2015 prin lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL reprezentata de ec Popescu Emil,
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A,
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare la un pret diminuat
cu 35% fata de pretul stabilit prin raportul de
evaluare conform hotarare adunare creditori din
data de 14.06.2018: - Proprietate imobiliara de tip
industrial nr. cadastral 60272/C1, C2, C3, C4, C5, nr.
cadastral vechi 5075, numar CF 60272, nr. CF vechi
15260, situata in Dr.Tr.Severin, str.Calea Dudasului
nr.49, jud.Mehedinti, in suma de 85.670 EURO (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii), formată
din: -C1 -Dormitoare, Suprafata construita la sol
385 mp Scd=385,00 mp, Su=321,37 mp compusa din
6 dormitoare, 4 bucatarii, 5 holuri, 3 bai, 2 camari, o
magazie si wc; -C2 -Cămin nefamiliști Suprafata
constuita la sol 120 mp; -C3 -Hală sortare, centrală,
depozit Suprafata construita la sol 1609 mp
Su=1.418,97 mp compusa din 6 Sali, 2 holuri, o
camara. O bucatarie, magazie, sala mese, 2 vestiare,2
spalatoare, dus, 3 wc, birou, centrala; -C4 -Alei betonate Scd=333,00 mp, Su=333,00 mp; -C5 -Platformă
betonată Scd=270,00 mp, Su=270,34 mp. Nota:Constructiile au fost edificate anterior anului 1989
ocupand o suprafata de teren de 2.717,00 mp.
Terenul a fost atribuit in folosinta pe toata durata
constructiilor de catre Statul Socialist, intreprinderii
de stat I.A.S. Dealul Viilor. Imobilele descrise anterior se invecineaza cu terenul aflat in proprietatea
Agentiei Domeniilor Statului. In cartea funciara este
notata creanta garantata a domnului Dracea
Constantin conform incheiere nr. 31023/09.09.2014,
bunul fiind valorificat liber de sarcini. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea bunului imobil * Proprietate imobiliară
de tip industrial * descris anterior, o reprezinta
sentința nr. 62 din data de 29.02.2016 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.
5237/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
jud. Mehedinţi la data de 15.02.2021 orele 14:00.
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de
sarcină în suma de 1000,00 lei.Invităm pe toti cei
care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de
15.02.2021 orele 1400 să depună oferte de cumpărare
și documentele în copie xerox din care rezultă faptul
că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 12.02.2021
orele 1700 la adresa menționată anterior respectiv
localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi. Numar cont unic de insolventa:RO11BRMA0999100090121629 deschis la Banca Romanesca SA. Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege. Avand in vedere
măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid
19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor militare

emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta unui singur
participant care sa respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi, etc.). Relaţii la sediul
lichidatorului judiciar din loc. Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, telefon
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro.
l Anunţ de participare la licitația publică cu ofertă în
plic închis din data de 08.03.2021; 1. Informaţii generale: Administrația Națională ”Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu
nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255. 2.
Obiectul si durata închirierii : închiriere suprafață de
teren situat în albie minoră pentru o durată de 2 ani. 3.
Condiţiile de participare : sunt precizate la punctul 8
din caietul de sarcini. La licitație poate participa orice
persoană fizică sau juridică de drept privat, română
sau străină, care depune o singură ofertă, cumpără
caietul de sarcini și constituie garanția de participare.
4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale, constituită cu ordin
de plată în contul RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809,
C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de garanţie
bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă
Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea succintă a bunului
imobil ce urmează a fi închiriat: terenuri situate în
albia minoră a pârâului Cerna de pe raza județului
Vâlcea, pentru înlăturarea materialului aluvionar care
a contribuit la colmatarea albiei minore, conform
H.G.781/2020, H.G.183/10.03.2020, poziția nr.137^1 și
O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333. 6. Licitația va avea
loc în data de 08.03.2021 pentru următoarele suprafețele de teren situate în albiile minore: 16.338 mp, teren
albie minoră a pârâului Cerna, Loc. Valea Mare, jud.
Vâlcea (C.F. nr.35411– U.A.T. Valea Mare); 10.154
mp, teren albie minoră a pârâului Cerna, Loc.
Bălcești, jud. Vâlcea (C.F. nr.36.177 – U.A.T. Bălcești);
7. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferata: oferta se depune într-un singur exemplar
original. 8. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 26.02.2021, ora 13:30. 9. Data, locul şi ora limitã
de primire a ofertelor: 08.03.2021 până la ora 10:00 la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data şi locul
deschiderii acestora: 08.03.2021 începand cu ora 11:30
la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:
oferta se depune într-un singur exemplar original. 12.
Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Serviciul
Cadastru Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de
1.081,88 lei/exemplar, se achită la casieria instituției pe
bază de factură și chitanță sau cu ordin de plată în
contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO
23730128. Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu
atribuirea, închirierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere a bunurilor proprietate
publică, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației
privind contenciosul administrativ. Prezentul anunţ
apare afişat şi pe site-ul www.rowater.ro/daolt
l Anunţ de participare la licitația publică cu ofertă
în plic închis din data de 09.03.2021; 1. Informaţii
generale: Administrația Națională ”Apele Române”
- Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus

Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal
RO 23730128; telefon:0250/ 739.881;
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata închirierii :
închiriere suprafață de teren situat în albie minoră
pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare : sunt precizate la punctul 8 din caietul de
sarcini. La licitație poate participa orice persoană
fizică sau juridică de drept privat, română sau
străină, care depune o singură ofertă, cumpără
caietul de sarcini și constituie garanția de participare. 4.Cuantumul garanţiei de participare: 10%
din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită cu
ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715 005X
XX00 3809, C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de
garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea succintă
a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: terenuri
situate în albia minoră a pârâului Cerna de pe raza
județului Vâlcea, pentru înlăturarea materialului
aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei
minore, conform H.G.781/2020,
H.G.183/10.03.2020, poziția nr.137^1 și O.U.G.
57/03.07.2019, art.332-333. 6. Licitația va avea loc
în data de 09.03.2021 pentru următoarele suprafețele de teren situate în albiile minore: 2.734 mp,
teren albie minoră a pârâului Cerna, Loc. Lăpușata,
jud. Vâlcea (C.F. nr.35579- U.A.T. Lăpușata); 8.322
mp, teren albie minoră a pârâului Cerna, Loc.
Copăceni, jud. Vâlcea (C.F. nr.35477 - U.A.T. Copăceni); 7. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferata: oferta se depune într-un singur
exemplar original. 8. Dată limită privind solicitarea
clarificărilor: 01.03.2021, ora 16:00. 9. Data, locul şi
ora limitã de primire a ofertelor: 09.03.2021 până la
ora 10:00 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
10. Data şi locul deschiderii acestora: 09.03.2021
începand cu ora 11:30 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
jud. Vâlcea. 11. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un
singur exemplar original. 12. Modul de obţinere a
caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei
Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/
exemplar, se achită la casieria instituției pe bază de
factură și chitanță sau cu ordin de plată în contul
RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO
23730128. Soluționarea litigiilor apărute în legatură
cu atribuirea, închirierea, executarea, modificarea și
încetarea contractului de închiriere a bunurilor
proprietate publică, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.
Prezentul anunţ apare afişat şi pe site-ul www.
rowater.ro/daolt

PIERDERI
l Pierdut Certificat Conformitate medic pe numele
Lalouh C. Adam, nr. Reg2/5847/05-06-2020.
l Credo Broker declară pierdute și nule formularele
B302572, B191129, B246232, F2132737, F2441232,
G878567.
l Pierdut atestat profesional pe numele de Grigor
Gheorghe, eliberat de ARR Timiș. Îl declar nul.
l Pierdut atestat instructor auto, eliberat de ARR
Vâlcea, pe numele Dîrnu Filip-Adrian, din Mun.
Tîrgu Jiu, județul Gorj. Se declară nul.

